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RESUMO 

 

Em um cenário no qual os sujeitos parecem se tornar cada vez mais individualistas e 

minorias são destratadas, o sentimento empático parece estar ficando cada vez mais raro. 

Talvez a empatia esteja sendo suprimida pelos tempos selvagens ou talvez toda a 

fenomenologia desse sentimento esteja passando despercebida, cedendo, portanto, espaço 

para a agressividade, a falta de afeição pelo próximo e a ausência de autocontrole. Em 2016 a 

equipe pedagógica da E.E. Tomé Portes del-Rei solicitou que o projeto extensionista 

Comunidade de Investigação Filosófica do laboratório de educação em filosofia (LAFIL) da 

Universidade Federal de São João del-Rei, trabalhasse com uma turma, com o objetivo de 

auxiliar o professor regente a desenvolver um esquema de aprendizagem e torná-los mais 

sensíveis e menos agressivos. As crianças apresentavam ao nosso olhar, desvios de disciplina, 

agressividade, dificuldade de aprendizagem, domínio de atitudes e palavras que, ao nosso ver 

manipulavam uns aos outros, como se quisessem demostrar liderança e o domínio sobre o 

grupo. Diante de tal pedido, a extensionista responsável pela turma, visando abordar a 

fundamentação do projeto e a necessidade particular dos alunos, optou por trabalhar em sala 

de aula atividades, projetos e metodologias educacionais que dessem ênfase ao clima humano. 

Com esta proposta estabeleceu uma linha de autores e práticas que seriam abordados, como: 

Edith Stein (1891 – 1942), Maria Montessori (1870 – 1952), Carl Rogers (1902 –1987) e 

Matthew Lipman (1922 – 2010).  

 

Palavras chaves: Empatia; Edith Stein; Educação; Licenciatura em Filosofia; Metodologias 

educacionais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Nowadays we live in a scenario which persons are gradually becoming more and more 

individualist and the minorities are mistreated, the empathic feeling is becoming even more 

rare. Maybe the empathy is being pressured by the savage times or maybe all the 

phenomenology of this felling is passing away unaware by us, giving this way, spaces to 

fellings likewise the aggressivity and the unaffection to the others and the uncontrol. In the 

year of 2016 the pedagogical team of the E. E. Tomé Portes del Rei requested help from the 

extensionist project Comunidade de Investigação Filosófica from the Laboratório de 

Educação em Filosofia (LAFIL) at the Universidade Federal de São João del Rei to work on 

the classes aiming to aid the teacher to develop learning schemes and to make the children 

more sensitive and less aggressive. The children showed undisciplined behaviours, 

aggressivity, learning difficulties and manipulative tendencies. In front of this request, the 

main extensionist, looking to approach the project’s groundings and the particularities of the 

pupil’s needing, chose to work on the classes with educational activities, projects and 

methodologies focused on the human clime. With these proposals was built a line of authors 

and practices to be approached as: Edith Stein (1891 – 1942), Maria Montessori (1870 – 

1952), Carl Rogers (1902 –1987) and Matthew Lipman (1922 – 2010).  

 

Key-words: Empathy; Edith Stein; Education; Degree in Philosophy; Educational 

Methodologies. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

É possível construir uma educação para a empatia por meio da comunidade de 

investigação filosófica?  

Em um cenário no qual os sujeitos parecem se tornar cada vez mais individualistas e 

minorias são destratadas, privadas de direitos e taxadas como vitimistas, a prática de se 

colocar no lugar do outro, de exercitar uma identificação consciente com o pensamento e a 

motivação externos à si, o sentimento empático, parece estar ficando cada vez mais raro. 

Talvez a empatia esteja sendo suprimida pelos tempos selvagens e pelas concepções radicais 

expressas na política e na mídia, ou talvez toda a fenomenologia desse sentimento esteja 

passando despercebida. 

É comum na cronometrada sociedade moderna as pessoas não repararem que existem 

estrelas, apesar de saberem que elas estão no firmamento. Do mesmo modo é possível pensar 

que o ato de empatizar tenha sido deixado de lado que, assim como as estrelas, tenha perdido 

o interesse de serem observadas no firmamento. 

Ao falarmos de empatia muito se questiona o que seria tal fenômeno, de onde ele teria 

emergido e qual seria sua verdadeira demonstração. Tanto no âmbito filosófico quanto no 

psicológico temos definições totalmente contrárias ao sentido de empatizar. 

O termo Einfühlung foi cunhado pela primeira vez por Rober Vischer (1847-1933) em 

1873, um filósofo alemão. No entanto, foi o filósofo e psicólogo Theodor Lipps (1851-1914) 

que é lembrado como o grande promovedor do termo, já que diferente de seus antecessores, 

utilizou a palavra Einfühlung para explicar não somente como as pessoas se sentem ao 

experimentar objetos inanimados mas, também, como elas entendem os estados mentais de 

outras pessoas. (MONTAG; GALLINAT; HEINZ. 2008). Lipps utilizava-se de um método 

introspectivo para elucidar seus achados, ou seja, solicitava aos sujeitos pesquisados que 

informassem, através da linguagem, o que estavam sentindo ou experimentando. 

Foi ao traduzir a obra Tratado da Natureza Humana (1740), do filósofo empirista 

David Hume (1711 - 1776), que Lipps teve contato com o conceito ―simpatia‖ utilizado pelo 

mesmo. Este representa a capacidade do indivíduo de receber inclinações e sentimentos 

alheios por meio da comunicação, mesmo que os sentimentos recebidos sejam contrários aos 

próprios sentimentos do indivíduo que os recebe. Hume declara que esta capacidade pode ser 

observada tanto no comportamento de crianças quanto em adultos; segundo este autor é 



11 
 

notável que adultos e crianças possuem dificuldades em se opor aos amigos e esta seria 

devido a sua ―simpatia‖ para com eles. (SILVIA. 2016. p. 40) 

Com estas informações, Lipps desenvolveu sua teoria a respeito da noção de 

Einfühlung, que seria quando observador e objeto estão confundidos no ato perceptivo. Este 

seria um processo inconsciente com base em um ―instinto natural‖ e suposta ―imitação 

interior‖. Para elucidar sua afirmação, o filósofo usou como exemplo um acrobata que anda 

em uma corda bamba e seus espectadores. Ele declara que os movimentos e expressões 

afetivas demonstradas pelos espectadores são ―instintivas‖ ou ―reflexos‖ das expressões e 

movimentos feitos pelo acrobata. (MONTAG; GALLINAT; HEINZ. 2008) 

Mais tarde a abordagem introspectiva de Lipps foi amparada pela psicologia 

experimental e o behaviorismo inicial. Ainda assim, sua linha de pensamento foi inspiração 

para mais estudos acerca da noção de Einfühlung por filósofos tais como Edmund Husserl 

(1859 - 1938), Wilhelm Dilthey (1833 - 1911), Max Weber (1864 -1920) e Edith Stein (1891 

-1942). (MONTAG; GALLINAT; HEINZ. 2008). 

A palavra alemã Einfühlung foi traduzida em 1909 pelo psicólogo britânico Edward 

Titchener (1867 - 1927), formada das palavras “ein” (em) e “Fühlung” (sentimento), para o 

inglês como Empathy - ―sentir com‖ (PEREIRA. 2015). No português a palavra “empatia” 

provém do termo grego ―ἐμπάθεια‖ - empatheia, onde “en” significa ―em‖ ou ―por dentro‖, e 

a palavra “pathos” tem sentido de ―sentimentos‖ (PEREIRA. 2013). 

Na área da fenomenologia, a empatia é uma das teses centrais da filósofa alemã Edith 

Stein (1891-1942) que traduz o termo Einfühlung como “fühlen” provar/sentir e “ein”, 

dentro de si, a experiência alheia. A etimologia da palavra para Stein parte do vocabulário da 

emoção e do sentimento, apresentando o ―caráter emocional‖ (emotionalen charakter) dos 

―sentimentos empatizados‖ (eingefühlten Gefühlen) (FILHO. 2014. p.33). 

Em sua obra “Sobre El Problema de la Empatia” (2004), a autora declara que o ato da 

empatia se relaciona com perceber o sentido da vivência de outrem perante o nosso ser. Isto 

posto, para Stein (2004) a empatia proporciona a chance de viver a experiência sentimental do 

outro como se ela fosse minha. Em seus escritos Introduzione alla Filosofia (1998), a 

pensadora deixa grifado a seguinte afirmação “Empatizzando, io sto dal punto di vista 

dell'altro” (STEIN. 1998. p.54) que podemos traduzir como ―Empatizando, me coloco no 

ponto de vista do outro‖.
1
 

                                                           
1
 Tradução nossa. 
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Desta maneira, procurando um resgate à percepção e contemplação da empatia, dos 

valores, do respeito e do conhecimento dos próprios limites, obteve-se a ideia de incluir nas 

aulas de filosofia do ensino fundamental I, da Escola Estadual Tomé Portes del Rei, 

atividades e conteúdos que se voltassem para a construção do fenômeno e compreensão do ato 

empático. 

Além de adquirir conhecimento sobre o que é de fato empatia, e como empatizamos, 

estudar tal temática é de grande importância para as discussões sobre desenvolvimento 

humano (JUSTO; CARVALHO; KRISTENSEN, 2014; LA TAILLE ET. AL., 2004) e, 

sobretudo, para a Educação, visto que o educador possa construir dentro da sala de aula um 

clima que favoreça a autenticidade, o apreço e a empatia pelos alunos (MOTTA et al., 2006). 

É significativo destacar que quando o professor cria clima favorável aos alunos, sentimentos 

positivos, negativos e difusos, podem se tornar parte da experiência da sala de aula, contribuindo para 

que aprendizagem se transforme em vida, e esta se converta em uma vida existencial. Deste modo, 

segundo a perspectiva humanista de aprendizagem, até mesmo o aluno que estiver resistente à sala de 

aula passara por um processo de aprendizagem, por certa mudança, se compreendermos seu ―mundo 

existencial e fenomenológico‖ (ROGERS,1969). 

Por meio da experiencia, buscando uma aprendizagem ao ato de licenciar, o 

laboratório de educação em filosofia (LAFIL) coordenado pela professora Maria José Netto 

Andrade, criado em outubro de 2003, tem por objetivo integrar ensino, pesquisa e extensão, 

pretendendo contribuir com a formação dos estudantes do curso de Filosofia da UFSJ. 

O projeto extensionista conta com a colaboração de voluntários e bolsistas financiados 

pela própria instituição. No momento desenvolve a atividade: ―A comunidade de investigação 

filosófica no Ensino Fundamental‖ nas escolas estaduais Tomé Portes del- Rei e Deputado 

Mateus Salomé, em São João del-Rei. A fundamentação do projeto parte do filósofo e 

educador Matthew Lipman e de sua colaboradora Ann Sharp. É através da prática reflexiva 

em sala de aula, a partir de contextos significativos, que o projeto exercita as habilidades 

cognitivas de investigação, tradução, formação de conceitos e raciocínio. 

Os extensionistas em sala de aula partem do uso de narrativas, artes, jogos e materiais 

audiovisuais - adequados à realidade infanto-juvenil - como matriz de contextos 

problematizadores para que possam iniciar a discussão na comunidade investigativa. 

Com esta proposta de elucidar o conceito de empatia definido pela filosofa Edith 

Stein, criar um ambiente em sala de aula caloroso e humanista, promover discussões que 

elevem o desenvolvimento humano dos alunos e interação social, estabeleceu-se uma linha de 

multidisciplinaridade com a turma do 2º ano do fundamental I da escola Tomé Portes Del-Rei. 
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Em dois mil e dezesseis (2016) a equipe pedagógica da escola solicitou que o projeto 

extensionista trabalhasse com a respectiva turma, com o objetivo de auxiliar o professor 

regente, a desenvolver um esquema de aprendizagem e torná-los mais sensíveis e menos 

agressivos. As crianças apresentavam desvios de disciplina, agressividade, dificuldade de 

aprendizagem, domínio de atitudes e palavras que ao nosso ver manipulavam uns aos outros, 

como se quisessem demostrar liderança e o domínio sobre o grupo. 

Tal demanda foi notada pela direção escolar enquanto a turma ainda estava 

matriculada no 1º ano, sendo constituída de crianças que enfrentam diariamente problemas 

familiares. Nesta terrível experiência infantil era formada a turma de 1º ano e 

consequentemente de 2º ano da escola. 

Diante de tal pedido, a extensionista responsável pela turma visando abordar a 

fundamentação do projeto e a necessidade particular dos alunos, optou por trabalhar em sala 

de aula a metodologia das novelas filosóficas de Matthew Lipman, porém com uma obra 

específica que ao seu ver ajudaria a desenvolver o sentimento empático nas crianças, este foi 

o plano motor da turma. As aulas de filosofia contaram com diversas outras atividades, 

projetos e metodologias educacionais que dessem ênfase ao clima humano, que tratasse o 

aluno como ―ser‖ e não apenas como estudante que necessitava de aprender por meio de aulas 

completamente conteudistas
2
. Com esta proposta estabeleceu uma linha de autores e práticas 

que seriam abordados, como: Edith Stein, Maria Montessori, Carl Rogers e Matthew Lipman. 

As aulas sucederam através de métodos e conceitos dos pensadores e até mesmo atividades de 

autoria da extensionista com base em leituras bibliográficas. 

Trabalhando com a turma durante o ano letivo, percebemos que os alunos passaram 

por uma profunda transformação de atitudes diante de várias situações expostas ao grupo. 

Asseguramos ter mostrado para eles como é necessário ter empatia, como é indispensável 

olhar para o próximo e olhar para dentro de si mesmo, afinal conviver e aprender andam 

juntos. 

É importante destacar que não há como separar aluno de pessoa e a escola deve fazer 

essas junções e não esta separação. O ensino não necessita ser algo completamente 

conteudista mas um meio que conduza o aluno de forma valorosa e afetiva ao conteúdo, para 

que o mesmo forme o interior do aluno e este é um dos grandes objetivos das aulas de 

filosofia infantil. 

                                                           
2
 Ensino conteudista é o que se denomina como ensino tradicional. No qual o centro da educação é focada no 

professor e o mesmo é detentor da cultura perante aos alunos. Seu sistema de avaliação é baseado na quantidade 

de informações absorvida pelos alunos e não na qualidade. 
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Quando o educador passa a construir dentro da sala de aula um clima que favoreça a 

autenticidade, o apreço e a empatia pelos seus próprios alunos, quando ele confia na 

predisposição construtiva do indivíduo e do grupo todo, então o educador então, reconstrói 

toda a educação, pois, a aprendizagem terá uma qualidade diferente, terá um ritmo diverso 

com maior grau de sagacidade. 

Foi através de muitas dessas práticas e metodologias que a extensionista percebeu que 

durante as discussões em sala de aula. Havia uma melhora significativa da capacidade de 

argumentação e da habilidade de investigar algo problemático. No decorrer das aulas a equipe 

pedagógica da escola, o professor residente e a extensionista constataram que os alunos do 

segundo (2º) ano estavam se tornando crianças mais humanistas, menos violentas, abertas a 

diálogos e sobretudo estavam sendo capazes de apreender. 

Este foi um trabalho caracterizado como de longo prazo, as intervenções na turma 

foram feitas ao decorrer de todo ano letivo e os resultados começaram a ser colhidos no final 

do ano letivo e no iniciar do ano de dois mil e dezessete (2017). As crianças até hoje estão 

sendo acompanhadas pelo programa LAFIL e essa duração de três anos vem nos mostrando o 

quanto as crianças evoluíram após as intervenções do projeto. Hoje a direção escolar e a 

professora residente da turma afirmam que as crianças vêm amadurecendo, mudando o 

comportamento, melhorando seu rendimento e aprendendo o respeito mútuo. Enquanto que no 

segundo (2º) ano a turma não era alfabetizadas e tínhamos muitos alunos que apresentavam 

dificuldades de escrever até o próprio nome, no terceiro (3º) ano o grupo que até então tinha 

um percentual alto de não aprendizagem, alcançou uma certa hegemonia e o percentual de 

crianças não alfabetizadas e letradas diminuiu consideravelmente. 

No presente ano a grande maioria da turma está alfabetizada apesar de apresentar 

restrições devido ao prejuízo ocorrido no primeiro (1º) ano, na aquisição de pré-requisitos. A 

professora regente da turma a dois anos. Declara que hoje as crianças estão bem estruturadas, 

faltam pouco e demonstram gostar do horário da aula de filosofia. 

O trabalho do projeto extensionista é visto pela equipe pedagógica escolar como uma 

tarefa que tem ajudado os alunos a redescobrirem o respeito pelo outro, através de estudo dos 

temas transversais que abordam valores e atividades em grupo, que exigem parceria e ajuda 

para que o objetivo seja alcançado, objetivo esse de tornar as crianças pessoas mais 

empáticas, autônomas e seguras de si. 

Deste modo o presente trabalho, tem o objetivo de apresentar que é possível construir 

uma educação empatizante através de práticas educacionais e principalmente por meio da 

comunidade de investigação filosófica.  
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Dividido em em seis (6) capítulos, o primeiro (1º) intitulado abordagens pedagógicas 

mediante autores humanistas, refere-se aos processos metodologicos usados pelos 

educadores Maria Montessori, Carl Rogers e Matthew Lipman. O segundo (2º) capítulo, 

educação Steiniana, o eu empatizante aborda a biografia da filosofa Edith Stein e a sua tese 

sobre o fenomeno da empatia e como o mesmo emerge diante do sujeito. No terceiro (3º) 

capítulo tem se o laboratorio de educação em filosofia, este trata a respeito da metodologia 

e o modo de trabalho desenvolvido pelos extensionistas presente no mesmo. O quarto (4º) 

capitulo, trabalho na escola destaca as adversidades encontradas em uma turma especifica 

que o projeto extencionista atuou. No quinto (5º) capitulo, aulas de filosofia aprofunda-se nas 

aulas lecionadas pela extensionista durante os  quatro (4) anos de projeto na turma em 

questão. Por fim, o capítulo seis (6) resultados, apresenta os efeitos positivos descritos pela 

equipe pedagogica escolar perante ao projeto extensionista que buscou desenvolver a empatia 

em uma turma composta por sujeitos envoltos a relações familiares complexas. 
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1. ABORDAGENS PEDAGÓGICAS MEDIANTE AUTORES HUMANISTAS 

Para compreender o presente estudo, primeiramente é importante entender o papel das 

práticas pedagógicas no ambiente educacional. Ao tratarmos de práticas pedagógicas, diversas 

estruturas e termos surgem à mente, tais como: ―fazer‖ do profissional um professor; 

―construir‖ um docente através de um discente; o papel do professor no processo de 

aprendizagem e ensino; e, principalmente, desenvolver métodos e meios que auxiliam na 

didática dos educadores.  

Todos os termos e estruturas expostas acima são meios que visam compreender a 

prática pedagógica do preceptor na sala de aula como um agrupamento de ações 

fundamentadas por teorias, concepções políticas que apoiam os seus discursos, e, por 

conseguinte, suas ações (FARIAS. 2011). 

É destacavél que o ato da prática pedagógica pode se encarregar de diferentes 

significados e sentidos, conforme cada perspectiva teórico-epistemológica assumida. Desta 

maneira, há três concepções a serem elucidadas: a positivista, a interpretativa e a dialética. 

A primeira presume a existência de uma realidade singular que tem a possibilidade de 

ser fracionada em partes manipuláveis independentemente. À vista disso, somente se 

considera válido o conhecimento baseado na realidade, tal como a percebemos por meio dos 

nossos sentidos. Em decorrência deste fator, institui-se o valor da medida estatística e do 

método científico (CARR; KEMMIS. 1988). Portanto, compreende-se que a teoria educativa 

é algo capaz de ser aplicada na prática, ou melhor dizendo, a mesma predispõe em ciência 

aplicada (CARR; KEMMIS, 1988, p.72).  

Essa perspectiva pondera que os princípios e as teorias podem direcionar tanto o 

desenvolvimento de uma técnica de ensino como a solução de problemáticas associadas com a 

disciplina, o ―controle‖ de sala de aula, avaliações e a motivação dos estudantes. Por este 

ângulo, as teorias educativas necessitam se conciliar as normas e critérios científicos (CARR; 

KEMMIS, 1988) sendo assim aplicadas.  

Em outras palavras, a prática pedagógica positivista nada mais é que o resultado de 

conhecimentos teóricos de diversas disciplinas científicas aplicado para solucionar os 

problemas, visando o percurso da ideia até à ação, dos princípios teóricos à prática. 

A segunda perspectiva que é a interpretativa, tem a realidade construída socialmente 

pelo homem, através dos significados dados aos objetos, experiências e situações vividas por 
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ele mesmo. Dessa maneira, o homem é o principal criador do conhecimento e da realidade, 

construindo nesse processo um caráter intencional da atividade humana. Neste panorama, a 

prática se modifica transformando a maneira de compreendê-la. A nova compreensão da 

prática oportuniza que o sujeito reconsidere crenças e atitudes inerentes à sua maneira de 

pensar atual, sendo apto de exercer uma influência prática.  

Portanto, a prática pedagógica interpretativa, é o resultado de um processo que tem 

como início a prática, na qual busca a sua comunicação com a teoria e a experiência 

vivenciada pelo sujeito.  

Por fim, a concepção dialética ou também conhecida como histórico-crítica é a 

realidade produzida como uma totalidade concreta, onde um todo possui sua própria estrutura 

que se desenvolve e se cria constantemente. Logo, todos os acontecimentos e fenômenos que 

o indivíduo nota da realidade fazem parte de uma totalidade, ainda que o mesmo não a 

perceba nitidamente. Desta forma, o conhecimento de fatos ou o agrupamento de fatos da 

realidade é o conhecimento do lugar que estes fatos ocupam na totalidade da própria 

realidade. Como a realidade não é ―transparente‖, para que possa compreendê-la, é essencial 

captá-la por dentro, em seus processos e suas inúmeras relações. Isto é, o pensamento 

histórico-dialético retoma os princípios de especificidade histórica e de totalidade da 

realidade e do ponto de vista metodológico procura apreender e analisar os acontecimentos, as 

relações e cada momento como uma fase de um processo, como parte de um todo (KOSIK, 

1976).  

Após transpassar pelas concepções da prática pedagógica se entende que esta é 

estabelecida no cotidiano da ação docente e nela se tem existente ações ―práticas mecânicas‖
3
 

e repetitivas, fundamentais para o desenvolvimento do ofício de educador e a sua 

permanência neste espaço, bem como ações ―práticas criativas‖ 
4
 inventadas para enfrentar os 

desafios em sala de aula. Quando se tem ações ―práticas criativas‖ se tem um novo caminho 

aberto ao professor, no qual o mesmo é levado a refletir no plano teórico, sobre a dimensão 

criativa de sua atividade, ou melhor, sobre a práxis
5
. (HELLER, 1977).  

                                                           
3
 Práticas mecânicas são aquelas que o docente exerce na maioria das aulas com o apoio do material didático e a 

lousa. Simplificando são apenas aulas comuns e tradicionais. 
4
 Práticas criativas são as aulas em que o docente se dispõe a criar um plano de aula diferenciado, levando em 

conta as particularidades de seus alunos. São as aulas diferentes das tradicionais que envolvem material didático 

e lousa.  
5
 Práxis do grego πράξις expressa o sentindo de uma atividade humana realizada na sociedade ou na natureza. 



18 
 

 Por este ponto de vista, a prática pedagógica é práxis, dado que, nela está presente a 

concepção e ação, na qual ambas visam transformar a realidade, melhor dizendo, há uma 

unidade entre a teoria e a prática. Sendo assim, a prática e a reflexão da mesma se aplicam 

como parte da própria prática, em um movimento contínuo de construção, como parte da 

experiência vivida pelos indivíduos e elemento essencial de transformação da realidade. Deste 

modo, a prática pedagógica não somente exprime o saber docente como também é fonte de 

desenvolvimento da teoria pedagógica, uma vez que, ao realizar a docência, de acordo com 

suas aprendizagens e experiências, o educador enfrenta desafios cotidianos que o incita a 

construir e também reconstruir novos saberes em um processo constante de criar e recriar.  

 Nesta busca constante de fazer e refazer, solucionar problemáticas e obter uma 

aprendizagem significativa, tem-se inumeráveis autores da abordagem educacional, que se 

dedicaram a descobrirem práticas pedagógicas que proporcionam aos novos docentes, o 

lecionar com prazer. Dentre tantos especialistas, o presente estudo realça quatro deles de áreas 

interligadas, são estes: Maria Montessori (1870-1952), Carl Rogers (1902-1987), Matthew 

Lipman (1923-2010) e Edith Stein (1891-1942) construindo através do tempo meios de 

educar e aprender com os pequenos. 

 

1.1 A educação Autônoma de Maria Montessori 

 

A história que vou lhe contar é sobre uma das muitas Marias que existem no mundo. 

Essa aqui é a Maria Montessori. E como toda mulher, e como toda Maria, ela fez da 

sua vida um caminho de descobertas, superação e encantamento (MÓDENA 

DUTRA, 2015, p. 2). 

Maria Tecla Artemisia Montessori foi uma mulher múltipla
6
, que nasceu no século 

XIX e viveu até o século XX. Uma mulher que enfrentou a conquista e a dificuldade de ser a 

primeira estudante de medicina e a segunda médica na Europa. Teve inúmeras frustações, 

como de presenciar o machismo crescer perante a si e as ações do fascismo de Mussolini. Se 

fez forte e enfrentou a condição de ser mãe solteira em uma Itália extremamente religiosa e 

conservadora, sofreu com a oposição do pai ao fato de decidir ser médica e sofreu novamente 

com a decisão de abdicar da carreira de medicina para se dedicar ao ato de lecionar 

(PALLARD, 1990).  

Montessori cria um novo sistema de ensino a partir da sua experiência com crianças 

que haviam sido negadas pela educação pública italiana, estes eram alunos dados como 

                                                           
6
 Mulher múltlipa é aquela que durante a sua vida excerceu inúmeras atividades diferenciadas. 
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incapazes de apreender. Após trabalhar com estes, Montessori prova através dos exames 

oficiais da Itália que seus alunos foram aptos a compreender as noções básicas de ensino, já 

que os mesmos alcançaram as notas mais altas em comparação com os alunos das escolas 

regulares italianas. Ao notar que o seu método era capaz de ensinar crianças que haviam sido 

taxadas como ―incapazes de apreender‖ Montessori decide ampliar o seu conhecimento para 

outros estudantes em alguns países.  

Levando a sua pedagogia até a Índia, a África e tantos outros lugares, ela ganha o 

título de cidadã do mundo e acaba por falecer em terras estrangeiras, na Holanda, onde foi 

sepultada em um cemitério para crianças (PALLARD, 1990).  

Nota-se que em todas as fotos e registros que se têm de Maria Montessori ela está 

sempre ao lado e na altura das crianças, tendo sempre o cuidado de mostrar a elas - seres tão 

pequeninos - que a mesma está completamente ao lado delas. 

Como pedagoga, Montessori se desvincula da ideia de que as crianças são adultos em 

miniaturas, assim como muitos educadores e psicólogos que passam a entender a criança 

como um sujeito que deve ser observado em sua própria perspectiva, visto que, quando não se 

compreende a criança no seu processo de desenvolvimento, nas suas condições de 

aprendizagem, não se torna possível pensar em uma educação que de fato garanta a esta 

criança a aprendizagem e o desenvolvimento. 

A prática pedagógica idealizada por Montessori implicava em um olhar sobre a 

criança, em que as teorias eram postas a prova, de tal maneira que ao olhar para a criança a 

pensadora percebe que era capaz de desenvolver uma teoria, teoria esta, a qual seria 

relacionada ao desenvolvimento da criança. Nesta teoria, a criança passa a ser dividida em 

várias fases, incluindo fases semelhantes ao desenvolvimento infantil elaborado pelo 

epistemólogo Jean Piaget (1896-1980). Contudo, a teoria concebida por Montessori está 

fundamentada na observação direta de como as crianças agem e sentem 

(MONTESSORI,1965).  

Em sala de aula pode-se observar uma formação mais autônoma das crianças, em 

virtude de que as salas não possuem carteiras como nas escolas tradicionais, as crianças 

costumam trabalhar em tapetes no chão, tendo por todo espaço um conjunto de materiais, no 

qual Montessori irá dividi-los em materiais da ―vida prática‖ (que são materiais relacionados à 

vida cotidiana das crianças) materiais ―sensoriais‖ e materiais ―escolares‖ (que são destinados 

a alfabetização).  
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É válido destacar que apesar de todos os materiais terem a sua beleza e esta chamar a 

atenção das crianças, eles são todos preparados de tal forma que eles são educativos por 

princípio. Logo, o material em si e o resultado da atividade da criança já mostram para ela a 

correção ou não e quando não está correto, está ali a possibilidade para que ela possa 

encontrar e acertar, não há um professor que diga ―isto está errado‖ ou ―isto está certo‖, 

portanto, a função do educador - segundo a Montessori - é de apenas observar a criança, para 

que ele possa ajudá-la quando ela o pedir. 

Desta maneira, a metodologia disposta nas escolas montessorianas se fundamentam 

em seis pilares de profunda importância para a construção de uma educação autônoma e 

eficaz, sendo eles: auto-educação; educação cósmica; educação com ciências; ambiente 

preparado; adulto preparado e, por fim, criança equilibrada. 

A auto-educação se baseia na ideia da capacidade inata da criança de apreender. Isto 

posto, a criança aprende a falar, a andar, a comer e a realizar todas as suas funções básicas 

sem muita interferência de um adulto. Logo, acredita se que se a criança estiver em um meio 

adequado, ela irá se desenvolver livremente. No método, confia-se muito nas crianças e nessa 

capacidade que nasce com elas, onde os adultos não precisam fazer nada, porque há uma ânsia 

infantil pelo conhecimento (MONTESSORI,1965).   

Nas salas montessorianas há uma diversidade de idades para se criar o conceito de 

sociedade, no qual eles estão sempre como iguais, proporcionando a eles novas vivências, o 

entendimento das diferenças de cada sujeito e o espelhamento nos mais velhos possibilitando 

o desenvolvimento empático de cada um (MONTESSORI,1965).  

A educação cósmica é o conceito no qual parte do princípio de que todos os saberes 

estão interligados. Desta maneira, o que é ensinado para as crianças são os saberes 

relacionados, diferentemente da escola tradicional que tem por costume separar os conteúdos, 

no montessori tudo que se trabalha é passado para as crianças como algo correlacional, em 

que a criança se torna capaz de adquirir um conhecimento palpável. Esta prática garante ao 

pequeno a noção de que todos os indivíduos estão interligados, gerando a  relação de 

interdependência e uma consciência de gratidão pelo passado, pelas descobertas científicas e 

históricas (MONTESSORI,1965).  

A educação com ciência, que se funda em métodos científicos de compreensão e 

análise de cada criança, no qual, a professora seja capaz de entender e  levar o conhecimento 

da melhor forma possível para cada um. A vista disso, no método montessori se faz muitas 
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anotações e se produz muitas perguntas para as crianças, tendo como objetivo não transferir o 

conhecimento pronto e sim com a participação dela, com as suas análises e com as suas 

conclusões elaborar o conhecimento e a resposta final (MONTESSORI,1965).  

O ambiente preparado é o quarto ponto estrutural do método. Ele tem como 

característica a padronização das escolas montessorianas, tendo suas salas de aula clean, com 

móveis e atividades da altura das crianças favorecendo a elas liberdade e autonomia, 

buscando sempre não confundir as crianças, não causar desconforto com numerosos objetos e 

atividades
7
 (MONTESSORI,1965).  

O ato de realizar as atividades ou também chamados trabalhos promove na criança o 

senso de responsabilidade, já que, a mesma pode escolher o horário e o trabalho que queira 

fazer, se concentrando ao máximo naquele momento de conhecimento. Ao terminar de 

realizar a sua atividade ela aprende que deve voltá-la ao seu lugar inicial para que outra 

criança possa usar-lá e, se caso ela queira trabalhar com outra atividade que não está 

disponível, ela deve esperar que o colega termine de usar e guardar, para enfim ela fazer uso 

da mesma. 

Há atividades em grupo e individuais e também o auxílio da professora para 

demonstrar como realizar a atividade que seja nova. Entretanto, a ideia é que a 

criança  encontre outras maneiras de fazer a atividade com aquele material, de explorar aquilo 

e fazer o seu próprio caminho, usando de uma forma diferente da proposta pela maioria das 

pessoas. 

O adulto preparado, é aquele em que o educador necessita se reconstruir, se tornar 

um observador, que veja na criança os sinais que ela emite mostrando as suas necessidades. 

Sendo assim, um educador que possa ajudar as crianças o mínimo possível, ele pratica a 

interferência somente quando necessário, no momento em que a criança pede ajuda e, assim 

que ela consegue conduzir sozinha, ele já se afasta. O professor nunca deve fazer pela criança 

aquilo que ela tem a capacidade de fazer sozinha, pois, se o mesmo o faz  estará tirando o seu  

potencial, a sua oportunidade de treino e de se desenvolver  (MONTESSORI,1965).  

                                                           
7
 Atividades montessoriana são exercícios realizados com o auxilio das mãos (na mioria das vezes) e também do 

corpo. O ato de realiza-los proporciona o desenvolvimento da coordenação montora fina (quando utilizado as 

mãos) e a da coordenação motora grossa (quando utilizado o corpo) além de aprimorar a concentração e a 

paciência.  

Um exemplo de atividade montessoriana é transferir as bolinhas de gudê de um recepiente para o outro com 

auxilio de uma colher ou até mesmo despejar a água de uma jarra de vidro para um copo. 



22 
 

 A criança equilibrada, no qual Montessori acredita que se a criança está no meio 

adequado, em um ambiente todo preparado, com atividades e objetos disponíveis dando a ela 

autonomia, liberdade e com um ―adulto preparado‖ conduzindo as aulas, se tem uma criança 

em equilíbrio, concentrada e feliz. Livres de gritarias, frustrações e afobações, em razão de 

que as crianças sabem o que fazer e pertencem a um ambiente em que podem escolher o que 

trabalhar, tendo disponível um educador para realizar as mediações e conduzir as aulas em 

harmonia (MONTESSORI,1965).  

Reconhece-se que a maneira de pensar de Maria Montessori expõe meios para uma 

formação mais autônoma das crianças, implicando que as mesmas sejam responsáveis pelos 

seus atos e que tirem novas conclusões com os seus erros, uma vez que as suas escolhas serão 

o fator criador de seus próprios pensamentos, passando a refletir acerca das suas atitudes e 

valores para com o mundo. Por conseguinte, dá-se início a mais um grande contribuidor da 

educação, o psicólogo Carl Rogers.  

1.2 A educação Humanista de Carl Rogers 

O psicólogo norte-americano Carl Rogers (1902-1987) responsável pela célebre 

―abordagem centrada na pessoa‖
8

 deixou uma vasta contribuição para o pensamento 

educacional. De acordo com Rogers, todos os princípios aplicados a terapia centrada na 

pessoa também são válidos para a educação. Isto quer dizer que a educação deve igualmente 

despertar as forças positivas 
9
 e o crescimento que existem em todo ser humano. Para tal ação, 

é necessário considerar a qualidade da relação existente entre o professor e o aluno. 

Para o psicólogo humanista todos os seres humanos têm uma tendência natural para o 

crescimento em direções saudáveis. Desta forma, o papel do teraupeuta, assim como o do 

professor é oferecer as melhores condições possíveis para que os indivíduos busquem a sua 

própria realização. Neste processo revelam-se três elementos essenciais: a aceitação positiva 

incondicional, a empatia e a congruência (ROGERS, 1969). 

O primeiro destaca o fato de aceitar o sujeito como ser originário, ou seja, aceitar a 

pessoa como ela é. Em segundo tem se a empatia, na qual é responsável pela capacidade de se 

projetar através do outro. E por fim, o terceiro elemento, que corresponde a autenticidade de 

                                                           
8
 A abordagem centrada na pessoa de Rogers é o ato de proporcionar um novo olhar acerca do que é o ser 

humano. Foi uma expressão utilizada pelo autor para declarar uma forma especifica de entrar em contato com o 

outro, deixando subentendido uma forma positiva de conceitualizar a pessoa humana. 
9
 Forças positivas é tudo aquilo que se denomina como circunstancias que elevam o individuo e o direcionam 

para o bem estar contribuindo para o seu desenvolvimento em um todo. 
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si próprio e dos outros. Estes elementos essenciais são nomeados de ―Tríade Rogeriana‖, base 

fundamental da terapia e da educação centrada na pessoa (ROGERS, 1969). 

O conceito de empatia proposto por Rogers, como dito outrora é a capacidade de se 

colocar no lugar do outro, permitindo desta maneira que o professor compreenda o mundo 

interno do estudante, de seus sentimentos, desejos e aflições. Além disso, contribui para que 

docente seja capaz de se comunicar com o estudante, deixando evidente que o mesmo é 

compreendido (ROGERS, 1969). 

O pilar da aceitação proporciona que o educador aceite o discente com todas as suas 

características, inclusive aquelas que precisam ser trabalhadas. Aceitar o aluno sem reservas, 

sem preconceitos de qualquer espécie e entendendo que o indivíduo é um ser mutável, tendo 

seus conceitos alterados diariamente, deve ser o principal  papel do professor (ROGERS, 

1969). 

Tem-se a congruência, onde a aceitação e compreensão de si mesmo é necessária. 

Desta forma, o ato de fingir por si próprio ou influenciar o outro a tal é tido como dificultador 

das relações, posto que, se o educador e os alunos se comprometem a ser o que são, aceitando 

os demais como seres originários 
10

 e tendo a noção do ato de se colocar no lugar dos outros, 

as condições fundamentais para um bom ambiente educacional estarão postas (ROGERS, 

1969). 

Para o pensador, ensinar é importante, no entanto, mais considerável que isto, é o ato 

de  criar condições que favoreçam a aprendizagem. O educador na perspectiva Rogeriana 

deve criar um ambiente que seja convidativo à aprendizagem, em vez de se preocupar apenas 

em ministrar conteúdos. 

Desta forma, percebe-se que a ―educação centrada na pessoa‖ não é um método de 

ensino, mas uma concepção de educação. É notável que em suas obras, Rogers não argumenta 

sobre como o professor deve ensinar os conteúdos e qual escolha metodológica deve optar, 

todas essas funções passam a ser critério puramente do docente. Ao invés disso, ele propõe 

que os professores encarem o processo educativo como o despertar do potencial de 

desenvolvimento de cada estudante (ROGERS, 1969). 

                                                           
10

 Seres originários é a pessoa autêntica, livre de quaisquer preceitos. 
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Ademais Rogers chama atenção para a ―atmosfera afetiva‖ 
11

 do ambiente escolar, no 

qual ela pode favorecer ou dificultar a aprendizagem. Considera-se assim que quando o 

ambiente é severo, hostil e agressivamente crítico o estudante teme a censura e tem a sua 

capacidade de percepção diminuída por conta da ansiedade. Isto claramente compromete a 

aprendizagem, a produção intelectual e a criatividade, tendo como consequência um estudante 

que perderá a autoconfiança e passará a não acreditar em seu próprio valor. No entanto, se o 

ambiente de sala de aula estiver permeado pelos elementos da ―Tríade Rogeriana‖, o 

estudante se sentirá apoiado e livre de censura com o foco em seu trabalho, crescimento e 

realização (ROGERS, 1969). 

Quando o educador passa a construir dentro da sala de aula um clima que favoreça a 

autenticidade, o apreço e a empatia pelos seus próprios alunos, quando ele confia na 

predisposição construtiva do indivíduo e do grupo todo. O educador então reconstrói toda a 

educação, pois, a aprendizagem terá uma qualidade diferente, terá um ritmo diverso com 

maior grau de sagacidade. 

 É significativo destacar que quando o professor cria um clima favorável aos alunos, 

sentimentos positivos, negativos e difusos podem se tornar parte da experiência da sala de 

aula, contribuindo para que aprendizagem se transforme em vida e esta vida se converta em 

uma vida mais existencial
12

. Deste modo, segundo a perspectiva humanista de aprendizagem, 

até mesmo o aluno que estiver resistente à sala de aula passará por um processo de 

aprendizagem, por certa mudança compreendermos seu ―mundo existencial e fenomenológico 

(ROGERS, 1969). 

Com esta proposta de criar um ambiente em sala de aula caloroso e humanista, 

promover discussões que elevem o desenvolvimento humano dos alunos e interação social, há 

igualmente o ilustre filósofo americano Matthew Lipman (1923 – 2010) fundador da filosofia 

para crianças que visa como principal objetivo em sala a construção da ―Comunidade de 

investigação filosófica‖. 

 

1.3 Matthew Lipman 

Lipman funda como dito outrora, o programa de Filosofia para Crianças, onde se 

estabelece uma prática de investigação em comunidade. Seu programa tem como base as 

                                                           
11

 Atmosfera afetiva para Rogers é o clima/relação afetiva que se tem na escola da equipe pedahogica para com 

os alunos. 
12

 Vida existencial seria aquela com razão de se viver, pautada em nas pequenas alegrias e na saúde mental do 

sujeito. 
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teoria do desenvolvimento infantil de Lev Vigotsk (1896-1934) por esse motivo, o programa é 

estudado por alguns profissionais da área de Educação. 

Na comunidade de investigação proposta pelo pensador se desenvolve habilidades e 

competências das crianças enquanto estão em um processo dialógico. O ato de dialogar é um 

dos principais instrumentos utilizados no programa, pois é a partir dele que os mediadores 

instigam os alunos. Desta forma, o dialogar está além do espaço da sala de aula, as crianças 

passam a questionar e discutir os assuntos com as pessoas de seu convívio, dado que 

aprendem a observar o mundo em que vivem a formular conceitos próprios por autonomia. Os 

pequenos voltam a ter o ato de interagir em sociedade, contribuindo automaticamente, sem 

que percebam, para o desenvolvimento das habilidades do pensamento, leitura, oralidade, 

escrita e escuta. 

Este aspecto de se desenvolver e fortalecer as habilidades se denomina a comunidade de 

investigação, visto que os alunos em sala participam de forma ativa de uma comunidade e esta 

se estende à esfera social. Além destes fatores, a autocorreção é uma das características 

principais do projeto, sendo ela capaz de conter a forma tradicional de como se ensina. Ou 

seja, o mediador não deve despejar e nem dar pronto ao aluno todo o conteúdo, mas sim, 

provocar no estudante meios que o fomente a elaborar conceitos por si mesmo, gerando na 

criança o ato de errar, reconhecer os seus erros e os corrigir. Nesta perspectiva, tem-se uma 

grande ruptura epistemológica com teorias da educação tradicional, dado que, o objetivo da 

comunidade é alcançar a autonomia individual de cada aluno.  

 

1.4 Educar para o pensar  

Educação para o pensar e Filosofia para crianças são nomes dados no Brasil para a 

proposta desenvolvida por Lipman na década de sessenta (60), a qual foi expandida no Brasil 

na década de oitenta (80) por uma norte-americana naturalizada brasileira, Catherine Young 

Silva (1943-1993), também professora de Filosofia. 

Ao trazer para o Brasil a metodologia de Lipman, Silva recebeu uma série de matérias que 

continham informações acerca do programa original. No entanto, a mesma obteve o direito de 

adaptá-lo e aperfeiçoá-lo conforme a necessidade do programa no Brasil. 

Apoiada de um grupo de colaboradores, formado por profissionais da área de educação, 

traduziram inúmeras obras tendo como êxito a divulgação do programa em diversas escolas 
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nacionais, sendo elas públicas e particulares. Do significativo trabalho de tradução originou-se 

o primeiro material elaborado por Lipman, o Harry Stotlemeier’s Discovery, editado em 

quatro volumes: dois como manuais de instrução para professores e dois como livro-texto, 

destinados aos alunos. 

Todavia, o programa não era formado por ―técnicas‖ e métodos que ensinam o 

professor a dar aula, mas sim, por uma linha de trabalho teórico-institucional e metodológica 

que parte da concepção de filosofia e do que se entende por criança, infância e o contato das 

mesmas com a sala de aula. 

Com esta contribuição de Lipman pode-se adentrar ao fenomeno da empatia 

desenvolvido por Stein e construir uma educação empatica que parta da educação para o 

pensar de Lipman. 

 

2. EDUCAÇÃO STEININA, O EU EMPATIZANTE 

 A empatia é o fenômeno de sintonia com os sentimentos de outras pessoas, esta é a 

estrutura das relações interpessoais que serão enriquecedoras e proveitosas. A relevância e a 

necessidade de se entender sobre o que é realmente o ato de empatizar e como este é feito 

para a fenomenologa Edith Stein é de suma importância, visto que no âmbito da filosofia tal 

temática é contemporânea e ainda não teve todos seus aspectos analisados.  

 Busca visitar a vida de Stein e os caminhos que a levaram até a sua tese ―Zum problem 

der Einfühlung” (1917) e, por fim, o seu reconhecimento dado pela igreja católica após a sua 

canonização. Ademais investiga nessa obra como se concretiza o ato de empatizar com base 

na redução fenomenológica proposta por Edmund Husserl. 

2.1 A pequena grande menina Edith 

 Ao ouvir a sentença empatia no campo da filosofia é memorável o Stein, a qual 

podemos definir como:  

uma mulher cuja a vida nos apresenta um percurso complexo e dramático 

provocando muitas questões, uma mulher múltipla em todos os sentidos. Edith para 

sua família, Dra. Stein na Universidade de Göttingen, Stein quando aluna de 

Edmund Husserl, Edith Stein enquanto militante feminista, Irmã Teresa benedita da 

Cruz após sua conversão e ingresso no Carmelo, Número 44.074 como judia 

deportada pelos nazistas para o campo de concentração de  Auschwitz, Santa Teresa 

Benedita da Cruz após ter sido canonizada pelo igreja católica (NOVINSKY. 

2011. p.03). 
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Nascida no dia doze (12) de outubro de mil oitocentos e noventa e um (1891) em 

Breslau - Alemanha, data a qual se comemora o young pour - festa da expiação do povo judeu 

- a vida de Stein se torna marcada por este fato, ela nasce no dia do perdão e ela morre em 

Auschwitz se oferecendo em sacrifício pelo povo judeu. Quando tomada pela notícia que a 

mesma irá para a câmera de gás ela diz a sua irmã que ambas irão pelo seu povo, este gesto 

levou Stein a ser canonizada como mártir. 

Seu pai faleceu quando tinha apenas dois anos de idade proporcionando à sua mãe, 

mesmo involuntariamente, que assumisse os negócios da família gerando para Stein um 

exemplo de formação feminina visando em todo seu percurso uma luta por direitos iguais. 

Sendo a caçula de doze filhos, a menina Edith era pequena, pálida e sensível, mas 

assustava a todos com a sua sabedoria, sendo ao mesmo tempo vivaz, impertinente e colérica. 

Os irmãos costumavam dizer que ela era fechada como um livro de sete selos 
13

 e a mesma se 

descreve em sua biografia não detentora de inconfidentes, passando aos outros a imagem de 

um ser que passava por transformações inexplicáveis e brutais. Ainda que a vissem como um 

poço de fúria, o seu interior era sensível e possuidor de um mundo oculto visitado somente 

por ela. 

 

2.1.2 Grandes crises e a descoberta da filosofia fenomenológica 

Na adolescência a filósofa passa por uma crise profunda que resulta no abandono da 

fé, da escola e da obediência à sua mãe e aos seus irmãos. Após dez meses ela decide retomar 

os estudos para que possa ingressar na universidade e, em mil novecentos e onze (1911), 

inicia-se na universidade de Breslávia na faculdade de letras, tendo contato posteriormente 

com os cursos de psicologia, filosofia e história. Nesta época ela busca resposta para os seus 

profundos questionamentos por meio da psicologia. Com a história ela passa a descrever o 

conteúdo não apenas como essencial para conhecer os fatos históricos mas primordial para 

criar uma responsabilidade social. A partir deste momento Stein inicia uma defesa ao direito 

do voto feminino e vê em seus sonhos um futuro. 

Mesmo lançada aos estudos e se afastando da família por conta da vida acadêmica, 

Stein sente que a psicologia não é capaz de suprir todos os seus questionamentos e é em busca 

de novos estímulos e de um trabalho alinhando à psicologia e à ciência dos espíritos que ela se 

                                                           
13

 Livro de sete selos é uma expressão utilizada para expressar a ideia de dificil interpretação, já que o conceito 

sete selos advém da escatologia cristã do livro apocalipse da bíblia cristã, sendo um dos textos mais díficeis de se 

interpretar. Pois, o livro em si retrata uma profecia a respeito dos eventos que irão acontecer nos últimos tempos 

e cada selo representaria uma parte dos eventos que estariam ligados ao fim do mundo. 
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encontra com Husserl no segundo volume de investigações lógicas e, por meio da 

fenomenologia ela encontra o caminho investigativo adequado para a compreensão do ser 

humano. Encantada com este universo, em mil novecentos e treze (1913) ela decide se mudar 

para Göttingen onde morava Husserl, o qual dispunha de um círculo fenomenológico, que 

reunia os que se interessavam pelo assunto residiam e discutiam ali na cidade de Göttingen. 

Stein assimilou o método com muita rapidez e clareza, o seu perfil contribuia para que a 

mesma tivesse facilidade em compreender a abordagem de Husserl. Durante este período 

convivendo com diversos filósofos e muitos deles cristãos, ela se nota curiosa ao fenômeno da 

fé a partir do próprio método fenomenológico. Segundo a estudiosa, era necessário olhar para 

todas as coisas com os olhos livres de preconceito era preciso se abrir para aquilo que aparece 

(STEIN, 2018). Justamente o fenômeno da fé apareceu para ela através da convivência com as 

pessoas que ela mais admirava, seres cultos e que eram indivíduos de fé. O seu contato com o 

filósofo Max Scheler foi essencial, pois foi ele quem provocou em Stein o carinho e a 

instigação sobre a fé. 

Com suas impressões e vivências, Stein pede a Husserl para começar os trabalhos no 

doutorado escolhendo como tema a empatia, deixando evidente que dentre todos os temas de 

ética ela escolhe exatamente o tema que reflete a vivência do indivíduo declarando o seu 

interesse por compreender a constituição do ser humano. Neste processo da tese ela entra em 

um período de desorganização interior e frustração porque a mesma não conseguia organizar 

esse material e se cobrava de ter clareza e não atingir o objetivo final do doutorado. Mesmo 

usando todas as suas forças ela não conseguia se organizar para ter o tempo necessário de 

estudos. Com o apoio de Adolf Reichwein que era um dos estudantes e professor responsável 

por acolher novos alunos, ela conseguiu se reanimar e avançar em sua tese. 

Esse estudo da empatia foi fundamental para todos os estudos seguintes dela em 

relação à constituição da pessoa, toda a formulação da antropologia filosófica proposta por 

ela. Após isso foi identificando qual era a constituição do ser humano. Segundo Stein quando 

alguém encontra uma pessoa, imediatamente ela se revela ao observador como um corpo, 

como um ser material, uma dimensão corpórea. Mas esse corpo  não é só uma coisa material é 

um corpo vivo, é um corpo animado, é um corpo sensível. Isto concede a Stein a dimensão da 

psique dando início às suas discussões acerca dos sentimentos e vivências das quais ela irá 

denominar de vivências espirituais que estarão ligadas à capacidade de reflexão, à vontade, à 

tomada de decisões, ao contato e à sensibilidade dos valores. Desse modo, ela constitui a 
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percepção de pessoa e nota que Husserl também havia chegado nesta mesma concepção, 

caracterizando a pessoa em três dimensões: corpo, psique e espírito
14

.  

 

2.1.3 Um momento de sensibilidade, solidariedade, comprometimento político e descobertas 

acadêmicas 

Seus estudos foram interrompidos com o ínico da primeira guerra mundial, em razão 

do seu voluntariado à Cruz Vermelha. Stein disse que se encontrava em uma tensão febril e 

que sua vida já não a pertencia mais e era necessário investir todas as suas forças no momento 

que estava a decorrer, quando a fase terminasse ela se envolveria novamente em seus assuntos 

pessoais, sendo este os estudos (STEIN. 2018). 

A respeito deste período é possível notar o seu engajamento, sensibilidade, 

solidariedade e comprometimento político, que posteriormente irá dar princípio à ideia de 

comunidade que está baseada na relação de solidariedade. Sua vicência voluntária lhe 

possibilitou o desenvolvimento de sua tese acerca da empatia, pois ao lidar com 

doentes  graves que pouco se comunicavam a sua chave para o entendimento era o olhar. 

Nesta sensibilidade ela começa a compreender o que as pessoas precisavam, como era 

adentrar no mundo interior do outro quando a comunicação verbal não é possível. 

Ao decorrer de seis meses ela retorna à sua cidade e se torna assistente de Husserl, 

tarefa a qual ela não exerce por muito tempo, em razão de que ela desejava desenvolver seus 

estudos de forma original e tal tarefa lhe consumiria demasiadamente. Ao dar continuidade ao 

seu trabalho da estrutura da pessoa que inicia na empatia, surgem dois temas que são frutos da 

sua vivência de fé que é o núcleo da pessoa e a questão da identidade. Na empatia ela 

apresenta a constituição do ser humano, esta que é essencial e comum a todos. 

Agora ela irá revelar a singularidade, cada um é único e singular. Ela discursa acerca 

dessa presença do núcleo, a alma
15

 da alma, que dá a nossa marca pessoal, e da importância 

de vivermos a partir da própria alma. Ela vai falar que esse ancorar na sua própria alma é uma 

fonte de ―força‖ vital para todos nós. A segunda questão é justamente da experiência religiosa 

que é uma fonte de ―força‖, a qual promove um acréscimo de ―força‖ que vem de fora, ou 

seja, que transcende a nossa própria constituição, um estado de repouso em Deus, este trata de 

um estado de total relaxamento de toda a atividade espiritual, no qual não se fazem planos, 

                                                           
14

 Espírito para Stein é a dimensão imaterial e não apenas psíquica, que tem relação às operações da consciência 

(ações cognitivas e os sentimentos intencionais relacionados aos valores), ou seja tudo que se associa à vida do 

eu, núcleo profundo da pessoa. 
15

 A concepção de alma para Stein se refere ao sentido da alma espiritual, entendida como um lugar em que a 

natureza humana tem o seu ponto principal. 
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não se tomam decisões, e não apenas não se age, mas se coloca cada coisa futura na vontade 

divina e se abandona completamente ao destino.  

Nota-se portanto que a busca pela verdade e as investigações sobre a pessoa conduzem 

Stein naturalmente a uma descoberta de uma realidade transcendente que no momento não se 

manifesta nela como uma atitude de fé, mas que ela adentra pela razão, pelas evidências as 

quais a razão lhe conduz, as quais as descrições da percepção das vivências lhe conduzem. 

Conhecer o ser humano e a sua essência a leva necessariamente a uma descoberta de uma 

realidade que a ultrapassa e para a qual ela não consegue ficar mais indiferente. 

Concluindo podemos dizer que o dinamismo entre fé e razão se evidenciam em Stein 

pela unidade e convergência entre aquilo que se desvela enquanto fenômeno e o que 

experimenta em sua interioridade e no encontro com os outros e os resultados da reflexão 

sistemática que a leva aos fundamentos da verdade.  

 

2.1.4 A conversão ao catolicismo e as suas implicações em seus estudos 

A fenomenologia a conduz à religiosidade e no final da sua tese sobre a empatia Stein 

declara que aplicou tudo o que estudou e que ainda faltava entender algo, que era a 

experiência de pessoas com espiritos puros. Era nítido para a filósofa que existia uma 

possibilidade autêntica no terreno da religião e lhe parece que o estudo da consciência 

religiosa fosse o melhor meio para encontrar esse caminho. Logo, livre de preconceitos ela foi 

estudar a consciência religiosa para buscar seus esclarecimentos. Com o passar do tempo, 

Stein tenta a carreira docente. Contudo, embora tenha sido aprovada em todas as etapas ela 

não consegue dar aulas, pois, na época mulheres não poderiam lecionar em universidade. Este 

ponto contribui para que ela continue lutando em busca de direitos e reconhecimento das 

mulheres e, com isso, se propõem a dar aulas em casa a respeito de fenomenologia. 

Em mil novecentos e vinte e um (1921), ao estar na casa de um casal de amigos, Stein 

se debruça sobre a leitura da biografia de Santa Tereza d’Ávila e descobre a verdadeira fé. 

Nesse momento ela se torna não somente cristã mas também católica. Com a descoberta de 

sua fé ela deseja ser batizada e prova ao padre que sabia muito sobre a catequese. Em janeiro 

de mil novecentos e vinte e dois (1922) Stein se batiza tendo como sua madrinha uma 

protestante e em fevereiro cumpre a sua crisma.  

Batizada ela aceita dar aulas de latim em um colégio Dominicano e ter um quarto à 

sua disposição. A decisão de se converter ao catolicismo a abalava quando se cogitava contar 

para sua mãe sobre a transição judaica em se converter e a vida religiosa que estava vivendo. 

Nesta época, ela se compromete a ler obras de teólogos católicos e, em mil novecentos e vinte 
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e três (1923), ela se depara com o padre jesuíta Erich Przywara que toma como missão para si 

instruir Stein. A todo momento prizava a aconselhar a não abandonar os estudos de filosofia 

pela fé e pelo exercício somente da fé. Com este apoio e com o seu vasto conhecimento em 

latim e tantos outros idiomas, ela se dedica a traduzir grandes obras e volumes como as de 

Santo Tomás de Aquino. 

Ao estudar Tomás de Aquino ela percebe uma vontade ainda maior de se dedicar ao 

estudo das obras clássicas da escolástica. Para ela ficava evidente o delineamento entre fé e 

razão, que é uma confrontação da filosofia tradicional católica e a filosofia moderna. Esta 

questão deu origem a um artigo que ela publicou em mil novecentos e vinte e nove (1929) no 

livro organizado por Heidegger em comemoração a setenta (70) anos de Husserl. 

 

2.1.5 A formação humana e concepções acerca da educação 

No ano de mil novecentos e trinta e dois (1932) e mil novecentos e trinta e três (1933), 

Stein é contratada como professora de antropologia e pedagogia no Instituto alemão. E 

durante o semestre de inverno ela oferece um curso de antropologia filosófica, no qual 

apresenta a concepção de natureza humana da metafísica cristã. Estas lições redigidas para a 

preparação do seu curso foram posteriormente publicadas na obra ―A estrutura da pessoa 

humana‖, estes escritos reúnem as suas contribuições a respeito da antropologia, filosofia, 

pedagogia e teologia. A formação humana ocupa o tema central das preocupações da Stein e 

nessa obra tem esse diálogo entre as principais concepções antropológicas da sua época, que é 

o idealismo alemão, a ―psicologia do profundo‖ 
16

 de Freud e o existencialismo
17

 Heidegger. 

A filósofa consegue fazer a ligação entre essas concepções e  o cristianismo, com uma visão 

cristã do ser humano destacando as aproximações e distanciamento destas visões de mundo e 

o que há em comum entre elas. Entretanto, a estudiosa conclui que o conhecimento teológico 

é irrenunciável para a pedagogia, a educação e a formação humana, dado que toda essa 

dimensão se tornaria sem sentido sem uma visão teológica.  

Todo trabalho educativo em Stein visa formar no ser humano a plena realização de si 

mesmo, num processo que acontece de dentro para fora, com atualização de suas 

potencialidades, ainda que essa plenitude que cada ser humano é chamado a realizar só seja 

                                                           
16

 Psicologia do profundo declara que a psique é um processo parcialmente consciente, inconsciente e 

semiconsciente. 
17

 Existencialismo é um termo usado para uma escala de filosfos dos séculos XIX e XX que independente de 

possuirem diferenças em relação a doutrinas, compartilham da mesma crença em que o pensamento filosofico 

parte do individuo, não sendo especificamente do sujeito pensamente mas das suas ações, sentimentos e vivência 

de um individuo particular. 
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realmente conhecido por Deus, que o criou e conhece em profundidade toda a sua criação. 

Assim sendo, o verdadeiro educador seria Deus, pois é o único a conhecer cada homem em 

singularidade e profundidade, a ter diante dos olhos o fim de cada um e a saber quais meios 

tem necessidade para conduzi-los ao fim. Portanto, os educadores humanos seriam apenas 

instrumentos nas mãos de Deus, sendo algo fundamental para guiar os estudantes. 

 Stein intenciona um ideal de educação que privilegia todas as dimensões humanas: o 

corpo, a psique e o espírito. Stein morreu antes de conseguir desenvolver um método 

pedagógico. Contudo concedeu fundamentos teóricos sobre os quais os educadores podem 

apoiar. 

Stein afirma sobre a questão da liberdade e da auto-educação 
18

 que o querer e o 

conhecer são atos livres. Dessa maneira, o ser humano consciente de sua liberdade não se 

deixa entregue às suas formadoras externas como se fosse uma matéria passiva, pois, ele é 

capaz de abandonar se a ela ou recusá-la, podendo procurar chances de formação ou até 

mesmo evitá-las, de modo que a iniciativa livre e própria também faz parte dos fatores que 

participam da formação da alma. A natureza espiritual do homem, razão e liberdade exige a 

espiritualidade do ato pedagógico, isto é, uma ação comum do educador e estudante que leva 

em conta o crescimento gradual da espiritualidade, em que a atividade de orientação do 

educador deixe sempre mais espaço à atividade própria do estudante para conduzí-lo a 

completa autonomia e auto-educação. 

 

2.1.6 A morada na Ordem das Carmelitas e o Anticristo 

 Com o passar dos anos em mil novecentos e trinta e três (1933) Stein é 

impossibilitada de praticar sua atividade como docente, dado que Adolf Hitler assume o poder 

e os judeus são impedidos de assumir atividades públicas. Neste ponto, Edith se encontra 

impedida de dar procedência aos seus estudos e sua vida comum, sendo levada a repensar na 

possibilidade de entrar para a Ordem das Carmelitas Descalças da cidade de Colônia, na 

Alemanha. Posta a cogitação, ela se adentra ao convento em quinze (15) de outubro de mil 

novecentos e trinta e três (1933) e assume o nome de Teresa Benedita da Cruz, recebendo 

uma licença de suas superioras para continuar seus estudos e escritos, desta fase a pensadora 

redige sua obra ―A ciência da Cruz‖ (1985), além de produção acadêmica, a mesma possuía 

                                                           
18

 Auto-educação para Stein são métodos pedagógicos  que se aproximam das concepções humanisticas, como a 

Doutrina de Forster e o método Montessori. 

A doutrina de Forster se baseia na formação do carater, pois somente atraves dele é possivel atingir a caridade 

cristã que o fim da educação. 
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uma licença para escrever cartas à sua mãe, coisa que fez toda a semana durante muitos meses 

e não obteve respostas. 

A perseguição nazista e principalmente a violência das denominadas ―Noite dos 

Cristais‖ em mil novecentos e trinta e oito (1938) colocava em risco a vida de Teresa 

Benedita da Cruz. Por este motivo as superiores decidiram que seria viável ela deixar o 

Carmelo de Colônia (Alemanha) e ser transferida para um Carmelo Echt (Holanda). Porém 

em mil novecentos e quarenta e dois (1942) Stein e sua irmã Rosa - a qual se converteu ao 

catolicismo em mil novencentos e trinta e seis (1936) após a morte de sua mãe, se juntando a 

Edith no Carmelo de Colônia -  é registrada pela polícia da ―SS‖ no Carmelo da Holanda. 

Enquanto o sofrimento bate a porta, Tereza da Cruz e o Carmelo procuram adquirir visto para 

que as duas irmãs saíam da Holanda para a Suíça. 

No dia vinte e seis (26) de julho de mil novecentos e quarenta e dois (1942) os bispos 

católicos fazem a leitura da carta pastoral em todas as unidades católicas da Holanda, dando a 

notícia da condenação e a deportação dos judeus. Ao início do mês de agosto como retaliação 

são presos todos os católicos de ascendência judaica, incluindo Edith Stein e sua irmã Rosa -

  pois, os documentos permitindo a entrada de ambas na Suécia são liberados dias após a 

prisão - que são transferidas para o campo de Amersfoort e posteriormente para o de 

Westerbork. Ao sair do convento para o campo de concentração Stein faz questão de usar o 

hábito das carmelitas, o qual vai vestir até o dia sete (07) de agosto quando encaminha-se de 

trem para o oeste e chega em nove (09) de agosto a Auschwitz, onde na companhia da sua 

irmã oferece a sua vida pela do seu povo, sendo guiada para a câmara de gás, tendo em seu 

coração, uma reflexão: ―não sou nada e nada valho, mas… quero oferecer-me ao Coração de 

Jesus como vítima pela verdadeira paz. Que seja derrubado o poder do Anticristo e a ordem se 

volte a estabelecer‖ (ORDEM DO CARMO EM PORTUGUAL, 2019) 

 

2.1.7 De Judia a co-padroeira da Europa 

No dia primeiro de maio de 1987 o Papa João Paulo II durante a sua visita à Alemanha 

proclamou como beata na cidade de Colón, Edith Theresa Hedwing Stein, ―filha de Israel e 

filha fiel da Igreja como Santa perante o mundo inteiro‖ (PAPA JOÃO II 1998). 

Em 11 de outubro de 1998 o Papa João Paulo II anuncia por meio da carta de Homilia 

a canonização de Edith Stein, a qual passou a ser chamada como Santa Teresa Benedita da 

Cruz ou somente Santa Tereza da Cruz - nome este que escolheu para sua vida religiosa - com 

sua festa litúrgica datada para o dia 09 de agosto. 
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 Após sua santificação em 01 de outubro de 1999, João Paulo II proclamou Santa 

Teresa Benedita da Cruz como ―co-padroeira‖ da Europa, devido ao fato, de sua importante 

contribuição cristã para a Igreja e principalmente para a sociedade europeia, por meio de seus 

inúmeros pensamentos filosóficos.  

 

2.2 Fenomenologia Husserliana 

É inegável o fato de que a fenomenologia é um estilo de pesquisa que Husserl 

conseguiu construir ao longo do tempo. Ele teve sucesso em certos aspectos, não apenas na 

pesquisa rigorosa, mas conseguiu ao longo do tempo construir uma comunidade de pesquisa 

em relação a tantas filosofias ou podemos dizer, a modos filosóficos. 

 A fenomenologia constitui uma comunidade de pesquisa que liga intelectuais de toda 

parte do mundo. Obviamente, quando falamos de Edmund Husserl devemos considerar 

também a continuidade da fenomenologia por meio de seus discípulos, entre eles devemos 

recordar de Edith Stein. 

 Ao tratarmos de Edith Stein vem a mente a ideia do conceito de empatia, uma 

vivência muito particular que tem uma estrutura geral Sui generis que ela soube analisar com 

base nas investigações husserlianas. Porém há um problema fundamental da questão da 

empatia, que segundo Stein, é compreendê-la como experiência de sujeitos individuais em seu 

modo de vivenciar. Para solucionar a problemática, Edith usa como método a redução 

fenomenológica que advém da fenomenologia, a qual busca a fundamentação última de um 

determinado objeto.  

Desta forma, a investigação irá partir da eliminação de todas as considerações que 

podem vir a fomentar dúvidas. A vivência será a única coisa que não deve se excluir, pois ela 

é originária ao sujeito e não está submetida a dúvidas. Os fenômenos  imaginários que se 

manifestam na mente devem ser compreendidos em sua essência e tomados como co-

originários, já que ocupam o lugar de lembranças e memórias do sujeito. Os fenômenos reais 

e os objetos de vivências devem ser dados como originários do sujeito e co-originários 

daquele que percebe a sua manifestação externa.  

O ato de empatizar não significa que irei viver a experiência do outro, em razão de que 

essa vivência é dele, é originária do seu ser e intransferível. No entanto, posso vivenciar o 

objeto que ele vivencia, ou seja, o objeto da sua experiência.  

Caso o  meu eu consiga identificar a vivência do outro, recolher o objeto que causa 

essa vivência e por fim compreender a dor que esta vivência, que este objeto, causa no outro, 

eu poderei dizer que sou um indivíduo empático, assim como Stein, que teve como grande 
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preocupação o ser humano, com o seu ser, com o seu existir. Foi aquela que se preocupou 

com o coração do homem. Stein, vai levar ao extremo o desejo de ver o homem livre, 

indivíduo singular mas contido em uma vida comunitária dentro de uma vida com os outros 

indivíduos de sujeito a sujeito nunca objeto diante dos outros, até a sua própria morte ao seu 

martírio.   

Foi por meio deste desejo que Edith se encontra com a empatia sendo uma escolha 

vulnerável, dado que para se conectar com o outro é preciso conectar com algo em mim que 

conhece o sentimento do outro.  

Uma jovem em busca da verdade, graças ao trabalho silencioso da graça divina, 

tornou-se santa e mártir: é Teresa Benedita da Cruz, que hoje …. é-nos indicada 

como modelo em que nos devemos inspirar e como protectora à qual havemos de 

recorrer. Dêmos graças a Deus por este dom. A nova Santa seja para nós um 

exemplo do nosso compromisso no serviço da liberdade e na nossa busca da 

verdade. O seu testemunho sirva para tornar cada vez mais sólida a ponte da 

recíproca compreensão entre judeus e cristãos (PAPA JOÃO PAULO II 1998). 
 

2.3 O conceito de empatia em Edith Stein 

Para compreender o problema da empatia proposto por Stein em sua tese de 

doutorado, é preciso perceber que a filósofa observa a empatía como algo Sui generis e de 

certa maneira co-originário. Visto que, o sujeito (posto por Stein) sente a sua ―dor‖ e entra em 

contato com ela tendo uma experiência presente. Portanto este ato de entrar em contato com a 

―dor‖ é denominado originário, já que é vivido em primeira pessoa. Sendo assim, o sujeito 

manifesta a sua dor para o meu eu através da experiência externa que se manifesta hic et nunc 

e por mais que eu entenda a sua dor jamais saberei como é realmente ela, mesmo que algum 

dia tenha passado pela mesma. 

Quando o sujeito apresenta à mim manifestações externas não há ato de empatia, desse 

modo o que se apresenta à mim é apenas um lado, os outros continuam despercebidos, logo 

tenho apenas tendenzen. Mas se a manifestação externa é dada por mim, então este ato é 

originário para mim, pois foi o meu próprio eu quem percebeu. 

Retornando ao conceito de einfuhlung é preciso destacar que o fenômeno acontece no 

espaço temporal, hic et nunc ou melhor dizendo aqui e agora. 

Por meio da empatia que chegamos ao um tipo de gênero de atos experienciais Sui 

generis. Quando nos referimos ao fenômeno ser um ato co-originário é devido ao fato de que 

a manifestação da dor é sempre originária no sujeito e passa por mim em uma segunda 

instância. Nestes aspectos é válido destacar que a empatia não representa recordações, 
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esperanças e fantasias, porque estas são sempre atos originários do próprio sujeito e passariam 

a se tornar co-originários somente no fato do sujeito compartilhá-la a mim. 

O empatizar não é o ato de se colocar no lugar dos outros como muitos acreditam mas 

é o ato de perceber o objeto da experiência do outro. A vivência do sujeito que empatiza não é 

a mesma vivência do sujeito empatizado.  

No momento em que uma vivência alheia emerge diante de mim, estou diante do 

objeto e procuro as tendências - tendenzen - (sentidos) desta maneira, estou transferido para 

dentro dela, aqui não estou mais voltada para vivência mas estou envolvida e me volto para o 

objeto. No entanto, antes de se voltar ao objeto há uma clarificação e somente por meio dela a 

própria vivência se torna novamente objeto para mim. 

Ao me voltar para o objeto me torno o seu sujeito, me coloco em seu lugar contudo o 

ato de empatizar não é vivenciar a experiência do outro, pois essa vivência é dele, é originária 

e intransferível mas vivenciar o objeto que ele vivencia, o objeto da sua experiência. 

Stein afirma que somente após a clarificação obtida por meio da vivência que a 

própria vivência se torna objeto para mim. A filósofa destaca três níveis de presentificação da 

vivência que podem ocorrer separados ou até mesmo apenas um deles, estes são: 

Das Auftauchen des Erlebnisses (A emersão ou aparição da experiência/vivência): neste 

momento a experiência vivida pelo outro emerge diante de mim; 

Die Erfullende Explikation (A sua explicação preenchedora de sentido): neste instante eu 

colho o sentido que esta vivência me oferece, ou melhor dizendo, colho o seu objeto; 

Die Zusammenfassende Vergegenstandlichung des explizierten Erlebnisses (A objetivação 

compreensiva da experiência/vivência explicitada): somente neste momento que esta vivência 

torna-se objeto para mim, por meio da clareza obtenho a compreensão. 

Posto os três momentos é preciso elucidar que na primeira e na terceira presentificação 

ambas não são originárias e a percepção também não. Enquanto que na segunda 

presentificação a vivência  também não é originária por mais que ela se torne agora presente 

em mim. Por hora voltamos novamente na premissa de que a vivência do sujeito que empatiza 

não é a mesma vivência do sujeito empatizado. 

 Desta forma, finalmente a fenomenologa conclui que o ato de empatizar só é 

concretizado quando o sujeito é capaz de exercer as três presentificações, ou seja, quando ele 

é capaz de perceber a vivência do outro sem que ele mesmo o diga, quando ele vivencia o 

objeto de dor do outro e por fim, quando ele compreende a vivência do outro com aquele 

objeto. 
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 Buscando continuidade ao trabalho o capítulo a seguir destaca as funções e 

metodologias utilizadas pelo laboratório de educação em filosofia (LAFIL) para o seu 

programa de extensão nas escolas públicas perifericas da cidade de São João del- Rei. 

 

3. LABORATÓRIO DE EDUCAÇÃO EM FILOSOFIA  

O laboratório de filosofia para Crianças (LAFIL) coordenado pela professora Maria 

José Netto Andrade do departamento de filosofia e métodos, foi criado em outubro de 2003, 

tem por objetivo integrar ensino, pesquisa e extensão, pretendendo contribuir com a formação 

dos estudantes do curso de Filosofia da Universidade Federal de São João del-Rei. 

O projeto extensionista conta com a colaboração de voluntários e bolsistas financiados 

pela própria instituição, no momento desenvolve a sua atividade: ―A comunidade de 

investigação filosófica no Ensino Fundamental‖ nas escolas estaduais Tomé Portes del- Rei e 

Deputado Mateus Salomé, em São João del-Rei.  

No anexo se encontra mais informações a respeito do projeto de criação do laboratorio 

e seus objetivos. 

 

3.1 Estrutura e Atuação do LAFIL 

A fundamentação do projeto parte do filósofo e educador Matthew Lipman e de sua 

colaboradora Ann Sharp. E através da prática reflexiva em sala de aula a partir de contextos 

significativos que o projeto exercita as habilidades cognitivas de investigação, tradução, 

formação de conceitos e  raciocínio.  

Os extensionistas em sala de aula partem do uso de narrativas, artes, jogos e materiais 

audiovisuais - adequados à realidade infanto-juvenil - como matriz de contextos 

problematizadores para que possam iniciar a discussão na comunidade investigativa. 

 

3.1.2 Comunidade de investigação filosófica 

A comunidade de investigação proporciona uma aprendizagem conjunta, uma 

experiência compartilhada. No ambiente educacional, o diálogo e a experiência se tornam ao 

mesmo instante objeto e instrumento de aprendizagem. O conhecimento passa a ser 

construído e reconstruído pelo indivíduo que tem a vivência na comunidade de investigação e 

também por aqueles que partilham da sua experiência na mesma. Se atentar à experiência do 

outro possibilita novas significações às próprias vivências. O diálogo possibilita uma nova 
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aprendizagem e uma consolidação da solidariedade em torno do grupo em sala de aula, 

visando sempre a compreensão de todos.  

 Os colaboradores de Lipman, Sharp e Splitter compreendem que o meio para o 

aperfeiçoamento do pensar está ligado a disposição que a criança tem para discutir com o 

próximo. Por conseguinte, para pensar por si só, a criança precisa de um potencial corretivo, 

ou seja, uma comunidade colaborativa firmada na ideia de pensar a partir de um contexto 

inserido na comunidade. Este pilar é relevante para uma construção repleta de significados e 

conteúdos. 

Se a comunidade de investigação está intimamente preocupada com a construção do 

significado, ela deve dessa maneira estar preocupada com o conteúdo. Tal conteúdo 

não é restrito à informação previamente empacotada, contida nos livros e nas 

cabeças dos professores, que é transmitida em seguida para os livros e (talvez) para 

as cabeças dos alunos. Nesse processo de transmissão, o que é transmitido tende a 

ser inerte e portanto incapaz de estimular alunos a pensarem por si mesmos ou 

formular as perguntas do tipo que levam à investigação (SPLITTER; SHARP, 1999, 

p.38).   

A educação para o pensar tem como diferenciativo a prática da comunidade de diálogo 

que se configura em uma atividade de produção e reflexão crítica dos conhecimentos que 

tendem a ser úteis para a vida adulta. Os autores esclarecem que o ato de fazer a comunidade 

filosófica está além de um simples instrumento para o ensino do pensar, este é um meio 

saudável de vida para todos que participam. 

[...] a transformação de salas em comunidades de investigação é um imperativo 

educacional de máxima importância. A comunidade de investigação torna possível 

para as crianças verem a si mesmas como pensadores ativos mais que aprendizes 

passivos, como descobridores mais que receptores e como valiosos e valorizados 

seres humanos mais que recursos ou mercadorias (SPLITTER; SHARP, 1999, p.34). 

A prática da comunidade está envolta ao ato da aprendizagem do pensar e para isto 

necessita de um educador que possa mediar os diálogos proporcionando aos estudantes o 

exercício do pensar reflexivo, criando nova ideias, verdades e hipóteses. Para tal tarefa, o 

professor deve compreender o aluno como um ser sensível e guiá-lo diariamente ao processo 

de investigação filosófica independente dos temas abordados em sala. O ensinar filosofia se 

baseia no ato de reconhecer e acompanhar o pensamento da criança, auxiliando os a verbalizar 

e objetivar seus pensamentos, os guiando posteriormente para o desenvolvimento de suas 

próprias reflexões (LIPMAN; OSCANYAN; SHARP, 1994). 

 É notável destacar que para os autores, o pensamento é uma ação contínua que 

independe da atividade ou passividade do ser humano, este é uma habilidade natural e 

suscetível ao aprimoramento, tendo como uma das suas características um maior grau de 
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eficiência em determinadas situações e um menor em outras. Para que as crianças 

desenvolvam os graus de eficiência do pensamento é necessário estimulá-las em direção ao 

pensamento multidimensional.
19

 Os critérios que permitem diferenciar o pensamento 

habilidoso do pensamento inábil são os critérios da lógica. Ainda que os alunos não alcancem 

as conclusões, as avaliações e as classificações exatas é importante ressaltar que este processo 

em si também são exemplos de pensamento. Desta maneira, ―o objetivo de um programa de 

habilidades de pensamento não é transformar as crianças em filósofos [...] mas ajudá-las a 

pensar mais, ajudá-las a serem indivíduos mais reflexivos, ajudá-las a terem mais 

consideração e serem mais razoáveis‖ (LIPMAN; OSCANYAN; SHARP,1994, p. 35).  

A proposta do pensamento multidimensional não é apenas preparar as crianças para o 

futuro mas evidenciar que o pensar bem é uma habilidade e esta pode ser desenvolvida cada 

vez mais com o passar do tempo. Auxiliando o ideal de Lipman, Splitter e Sharp apresentam a 

filosofia como uma casa do pensamento que está unida ao processo e ao conteúdo 

possibilitando a metacognição
20

. Sendo este como um construto normativo 
21

 que envolve 

padrões e critérios que são minuciosos em cada indivíduo em seu próprio pensamento, e se 

por acaso este faça parte de uma comunidade de investigação terá estes pensamentos aplicado 

nos parceiros de grupo, dado que, ―o pensamento que tem lugar na comunidade investigativa, 

explora e questiona o próprio processo de investigação. Enquanto a investigação pode ter seu 

próprio assunto, ela inevitavelmente se torna parte do assunto, entrelaçada com o tema 

original‖ (SPLITTER; SHARP, 1999, p. 121).  

O efeito da reflexão na comunidade de investigação simboliza a transformação do 

processo em conteúdo, isto é, o pensar converte-se em um objeto legítimo de avaliação 

enquanto o melhorar do pensar se torna o objetivo da transformação. É através da comunidade 

de investigação que se tem a possibilidade de discutir assuntos variados e de interesse do 

próprio grupo, mesmo esta não sendo uma atividade simples, pois requer o desenvolvimento 

das habilidades de escuta e reflexão. 

 O ato de abrir a comunidade para discussões tem o diferencial do ensino tradicional, 

já que no mesmo os assuntos são expostos como algo solucionado e o aluno acaba por não ter 

                                                           
19

 Pensamento multidimensional é o pensamento crítico, criativo e cuidadoso que auxilia na formação de um 

sujeito participante da sociedade democrática, autônomo e responsável na busca por melhores condições de vida 

para si e os demais.  
20

 Ato de pensar sobre o pensamento, representa um aprimoramento sistemático do mesmo. 
21

 Conceitos que explicam o pensamento e a ação dos seres racionais, como o ser humano, a partir de normas que 

são irredutíveis às leis da natureza. 
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espaço em sala de aula para a construção do conhecimento, em razão de que tudo a ser 

colocado naquele ambiente já está resolvido e pronto, além do fato de muitas vezes os 

assuntos apresentados não terem relação com os pensamentos, sentimentos e perspectivas dos 

estudantes. Deste modo, a comunidade de investigação supera a dificuldades do ensino 

tradicional por ser uma experiência autêntica proporcionando aos alunos espaço para 

pensarem, falarem e fazerem a diferença do mundo que está em sua volta (SPLITTER; 

SHARP, 1999). 

A comunidade passa a ser um lugar de construção de significados, porque é envolta ao 

diálogo, atividade importante para que as crianças presentes nela aprendam a considerar o 

ponto de vista dos outros e argumentar com suas próprias opiniões visualizando as suas 

capacidades de trocar impressões, experiências e perspectivas. Ao adentrar em um diálogo o 

aluno busca por tendências razoáveis pautadas em boas razões, pois a proposta de se fazer o 

diálogo se baseia na construção do conhecimento, sendo este, algo que está sempre em busca 

de se refazer e guiar-se pela verdade.  

O dialogar estimula a imaginação e a permissão da exposição de crenças, sentimentos 

e ideias. Sendo assim, a pedagogia fundamentada no diálogo possibilita o surgimento de 

discordâncias e concordâncias que tende a dividir valores, ideias, regras e crenças construindo 

juntas a reflexão. 

Quando as pessoas se envolvem num diálogo, são levadas a refletir, a se concentrar, 

a levar em conta as alternativas, a ouvir cuidadosamente, a prestar muita atenção às 

definições e aos significados, a reconhecer alternativas nas quais não havia pensado 

anteriormente e, em geral, realizar um grande número de atividades mentais nas 

quais não teria se envolvido se a conversação não tivesse ocorrido (LIPMAN; 

OSCANYAN; SHARP, 1994, p. 44).  

 

Através do diálogo é provável se ouvir as pressuposições, interferências e razões de 

outra pessoa, é por meio dele também que o raciocínio superficial tende a ser contrariado e 

criticado possibilitando o envolvimento de todos ao seu redor em busca da construção das 

habilidades do pensar, para que se possa questionar, criticar e refletir acerca do senso comum. 

 

3.1.2.1 Habilidades Cognitivas 

 O pensador Lipman descreve quatro (4) grupos essenciais para o desenvolvimento das 

habilidades de pensamento a ser fomentado nos alunos que participam da comunidade de 
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investigação filosófica. Os grupos são denominados: habilidade de investigação; habilidade 

de raciocínio; habilidade de formação de conceitos e habilidade de tradução. 

O primeiro grupo caracteriza-se no ato de pesquisar e procurar soluções, para isto, o 

aluno deve desenvolver as suas habilidade de observação, formulação de questões e hipóteses, 

e por fim, saber buscar comprovações. O segundo, representa a capacidade de raciocinar, 

tendo por meio dele o processo de atingir novos conhecimentos e reformular conhecimentos 

anteriores. Para tal, os alunos tendem a desenvolver a capacidade de produzir bons juízos
22

, 

estabelecer relações entre ideias e juízos, alcançar conclusões e identificar pressuposições 

subjacentes. Em terceiro lugar tem-se o grupo das habilidades de formação de conceitos, o 

qual se resume na organização de informações que podem ser expressas por uma palavra ou 

um conjunto das mesmas buscando sentidos e significados. Para este grupo os alunos devem 

aprimorar as suas habilidades de explicar o significados de quaisquer palavras, analisar e 

sintetizar conceitos, buscar palavras e adequá-las ao contexto que devem ser utilizadas, 

observar características essenciais para que algo possa ser identificado corretamente e defini-

lo sem erros. O último grupo se define pela tradução de algo por meio das palavras, isto é, 

conseguir por meio das palavras explicar o que é aquilo ou algo sem deturpar o seu sentido e 

significado. Para esta habilidade os alunos tendem a desenvolver as suas capacidades de 

interpretação, parafraseamento, análise e formação de conceitos. 

 Com todas as quatros habilidades desenvolvidas o grupo em sala de aula estará 

preparado para refletir, dialogar e investigar dentro da comunidade. Desta forma, os alunos se 

iniciaram na prática de filosofar em pequeno ensaios e discussões filosóficas orientadas pelo 

professor.  

Quando as crianças são incentivadas a pensar filosoficamente, a sala de aula 

transforma se numa comunidade de investigação, a qual possui um compromisso 

com procedimentos de investigação, com a busca responsável das técnicas que 

pressupõe uma abertura para a evidência e para a razão (Lipman, Oscanyan; Sharp, 

1994).  

 

A comunidade de investigação é o elemento principal da metodologia educacional de 

Lipman, no entanto, para que a mesma aconteça é fundamental reorganizar a disposição e 

funcionamento da sala de aula. Sendo assim, tende a realizar uma modificação didática que 

reivindica uma metodologia grupal com ênfase no diálogo entre os próprios estudantes. 

                                                           
22

 Afirmações sustentadas por boas razões 
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No capítulo seguinte será abordado o desenvolvimento do projeto extensionista na 

escola, as caracteristicas da instituição e o panorama da turma que trabalhou a comunidade de 

investigação filosofica.  

 

4. TRABALHO NA ESCOLA 

O projeto extensionista visa construir parcerias com escolas públicas em regiões 

periféricas da cidade, dado que as escolas públicas da região não costumam desenvolver 

trabalhos voltados para a comunidade de investigação filosófica com as turmas matriculadas 

no seu ensino fundamental, diferentemente das turmas atendidas pelas escolas particulares. 

Esta diferença destacada entre as escolas revela que o ensino público do nosso país está 

ausente com seus alunos quando o assunto é a formação cognitiva e ética da educação 

filosófica. Desta maneira, a universidade como portadora de conhecimento dispondo de 

inúmeras licenciaturas e principalmente a de filosofia, deve se incubir de amezinar as 

condições desfavoravéis comprindo o seu papel diante a comunidade. 

Com o objetivo de aliar-se ao trabalho das professoras regentes das turmas que fazem 

parte do projeto a comunidade de investigação filosófica de Lipman e promover uma 

educação reflexiva, o laboratório tende a ter atuação nos quartos anos e quintos anos (4°s 

e  5°s) do fundamental I. A sua atuação nestes anos é dada por dois motivos, sendo estes: o 

fato da turma possuir apenas uma professora regente, e a disponibilidade de horários que a 

escola compartilha com a extensão, uma vez que estas turmas não necessitam de total atenção 

pedagógica por serem turmas já alfabetizadas numericamente e letrariamente, cedendo assim 

um horário para as aulas de filosofia. 

As aulas do projeto acontecem uma vez por semana tendo a duração de cinquenta (50) 

minutos, ou seja, um horário de aula normal e se sucedem durante o ano letivo, tendo início 

geralmente em março e sua finalização em dezembro.  

Com os objetivos expostos do projeto de extensão a comunidade de investigação 

filosófica as escolas que firmaram sua parceria com o laboratório de educação em 

filosofia  foram as estaduais Tomé Portes del-Rei - tendo sua colaboração com o projeto há 

cinco (5) anos, desde de 2014 - e a Deputado Mateus Salomé se integrando ao projeto no ano 

de 2019. 
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A escola Tomé Portes del-Rei se situa na rua Coronel José de Assis Sobrinho, nº 49, 

no bairro Matozinhos, atendendo dois turnos de aula - fundamental I e fundamental II -  sendo 

o fundamental I no período da tarde das 13:00 ás 17:30 horas e o fundamental II no período 

da manhã das 7:00 as 11:30 horas.  A coordenação pedagógica da instituição conta com o 

apoio do tripé da direção escolar
23

, um secretário, três auxiliares de secretaria, dez auxiliares 

de serviços gerais e quarenta e cinco professores de ambos os turnos. As classes da escola são 

reduzidas tendo uma turma por ano exceto geralmente o quinto ano (5ºano), isso devido ao 

fato de que muitos pais alteram o zoneamento escolar
24

 para que seus filhos não se 

matriculem na escola e posteriormente ao nono ano (9ºano) sejam direcionados à escola 

municipal Pio XII, a qual possui na comunidade uma imagem de ―ensino de má qualidade‖. 

A área do terreno escolar é distribuída em dois mil e quatrocentos metros quadrados 

(2400 m²) sendo mil e sessenta e seis metros quadrados (1066 m²) de área livre e mil trezentos 

e trinta e quatro metros quadrados (1334 m²) de construção estando segmentado em quatorze 

(14) sala de aulas amplas com quatro (4) janelas grandes modelo basculante, lousa branca 

com linhas, uma lousa negra usada como mural, carteiras de madeira compostas de cadeira e 

mesa e uma mesa do professor também de madeira. Além das salas há uma quadra de esportes 

ao ar livre, pátio para brincadeiras também descoberto, refeitório com telhado contendo mesas 

retangulares com bancos compartilhados feitos no material de ferro com granito cinza 

corumbá, cozinha, despensa, dois banheiros compartilhados em cabines sendo um (1) 

feminino e um (1) masculino, biblioteca, laboratório de informática, sala de arquivos, 

depósito, supervisão pedagógica, direção, secretaria, sala dos professores e três banheiros 

individuais sem gênero para uso da equipe escolar. 

A infraestrutura geral e a infraestrutura tecnológica da escola conta com materiais da 

rede pública como: água; energia; esgoto; coleta de lixo; internet e equipamentos 

(computadores; copiadora; impressora; tv’s; antena parabólica; som; videocassete; dvd’s; 

retro-projetor; câmera fotográfica; telefone; fax e interfone). 

O espaço todo construído e área livre da escola pode ser usado pelos voluntários e 

bolsistas do laboratório de filosofia para as suas aulas com as turmas da instituição. O 

programa e a direção pedagógica da escola possuem uma boa comunicação entre ambos 

                                                           
23 Distribuição do cargo da direção escolar, sendo composto por um diretor(a), um vice-diretor(a) e dois 

supervisores(a) - um para cada turno escolar. 
24

 Distribuição dos alunos a serem matriculados nas escolas municipais e estaduais, seguindo por base o 

endereço residencial registrado na secretaria de educação. 
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visando sempre alavancar o desenvolvimento das crianças ali matrículas. Foi por meio desta 

boa relação entre universidade e escola que no ano de dois mil e dezesseis (2016) durante uma 

reunião anual para selecionar as turmas que fariam parte da extensão que a equipe pedagógica 

da escola solicitou que o projeto extensionista desenvolvesse suas atividades com uma de suas 

turmas específica, além das turmas rotineiras de quarto e quinto ano (4º e 5º ).  

A turma em que a escola solicitou ajuda estava matriculada no segundo ano (2°) do 

ensino fundamental I e o projeto tinha como objetivos: auxiliar o professor regente da turma, 

desenvolver um esquema de aprendizagem e torná-los mais sensíveis e menos agressivos.  

4.1 Panorama da turma 

A escola notou enquanto a turma ainda estava matriculada no 1º ano, que a sua única 

turma, era constituída de crianças que enfrentam diariamente problemas de comportamento e 

estes refletiam em sua aprendizagem. 

A pequena turma era formada por quinze (15) alunos, sendo sete meninas (7) e oito 

meninos (8) e tinham um (1) professor regente que não estava adaptado a turmas agitadas, 

devido ao fato de sempre ter dado aulas em escolas da zona rural
25

.  

As crianças apresentavam desvios de disciplina, agressividade, dificuldade de 

aprendizagem, domínio de atitudes e palavras que manipulam uns aos outros, como se 

quisessem mostrar a liderança e o domínio sobre o grupo. Além dos conflitos entre eles havia 

um grande conflito entre a turma e o professor, o qual muitas das vezes era agredido com 

palavras e gestos vindo dos alunos para com ele.  

Ao iniciar o ano letivo a escola notou que o docente necessitava de ajuda e solicitou 

esta para o projeto tentando de alguma forma construir uma turma amiga e que pudessem 

evoluir juntos, já que muitos ali ainda não reconheciam as letras do alfabeto e os números e 

possuíam dificuldades para escrever o próprio nome.  

A turma infantil mostrou para o projeto que não era uma turma como as outras que já 

haviam passado pelo programa nos últimos anos, que este era um grupo formado de crianças 

pertencentes a famílias disfuncionais, famílias com relações complexas, sem estrutura e sem 

apoio. 

 

                                                           
25

 O professor costumava afirmar que as escolas de zona rural eram mais faceis de lecionar pelo fato dos alunos 

irem com vontade de aprender e terem poucas oportunidades diante ao historico familiar presenciado. 
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4.1.2 Famílias disfuncionais 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) define como família um grupo de pessoas 

que possuem um nível de parentesco por sangue, casamento ou adoção que estejam dispostos 

à tarefa de encarregar-se das necessidades básicas da criança. Quando estes responsáveis pela 

criança passam a ser ineficazes no ato de cuidar delas a família é denominado disfuncional 
26

. 

As famílias disfuncionais são existentes por vários motivos, sendo eles: a reprodução 

de padrões de pensamentos e comportamentos, motivos religiosos, questões socioeconômicas, 

desgaste emocional dos membros pertencentes a ela; entre outros (ABREU, 2011). 

Estas famílias geralmente possuem dificuldades em demonstrar carinho, atenção e 

amor entre os pertencentes à ela podendo também serem sujeitos altamente críticos. Os 

responsáveis envolvidos neste lar tendem a apresentar sintomas duvidosos em relação ao bem 

estar infantil, como: uso de drogas, dificuldade no trabalho, doenças psicológicas - depressão, 

ansiedade, transtorno obsessivo compulsivo, fobias; e dificuldades afetivas. 

Com a família presente em sérios problemas as crianças normalmente não conseguem 

adquirir clareza dos motivos e situações que ocorrem em casa, com isso é impresquitevel ter 

uma escuta sensível às crianças, pois são elas que costumam ser as porta-vozes da família 

solicitando de alguma forma ajuda a quem está envolto a ela. 

Era evidente que algo estava errado naquela sala de aula e toda equipe pedagógica da 

escola incluindo o projeto se perguntava o que havia fora do comum em uma sala de alunos 

da região periférica da cidade. No entanto, foi ao trabalhar com novos métodos pedagógicos 

dentro das aulas de filosofia que descobrimos que a turma de segundo (2º) ano era composta 

por alunos com famílias disfuncionais. Dentre os quinze (15)  alunos todos tinham problemas 

dentro de casa. No capítulo a seguir será abordado como a turma reagiu as aulas de filosofia 

do projeto extensionista e como se adptou as aulas da comunidade de investigação filosofica 

com o auxilio dos métodos dispostos pelos autores Montessori, Stein, Rogers e Lipman. 
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 Disfuncional é tudo aquilo que não atua conforme o normal e o saudável 
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 5. AULAS DE FILOSOFIA 

 

As aulas de filosofia do projeto extensionista acontecem uma vez por semana tendo a 

duração de cinquenta (50) minutos, ou seja, um horário de aula normal e se sucedem durante 

o ano letivo, tendo início geralmente em março e sua finalização em dezembro. 

Nas salas de aula selecionadas pelo projeto costuma lecionar um (1) bolsista da 

extensão acompanhado de dois (2) voluntários. Esta divisão de trabalho é definida pelo fato 

do  bolsista normalmente ter mais experiência no projeto e no ato de lecionar. Desta forma ele  

auxilia a aprendizagem dos voluntários com o método da comunidade de investigação 

filosófica e a dinâmica presente no ato da docência. As aulas também acontecem sem 

intermédios do professor(a) regente da turma, ou seja, os extensionistas lecionam sozinhos 

todas as vezes para a turma.   

É importante ressaltar que cada trio de extensionista se torna responsável por duas (2) 

turmas no mínimo, sendo estas de anos diferentes, como por exemplo: um quarto ano e um 

quinto ano (4º e 5º). Esta divisão é feita com o objetivo de criar interação e troca de 

experiências entre todo o grupo participante do laboratório, além deste aspecto os trios 

responsáveis por cada escola elaboram juntos o plano de aula de cada turma, exemplo: Ana, 

Maria e João lecionam para o 4º ano da professora Jaira e o trio Luisa, Leo e Mônica 

lecionam para o 4º ano da professora Gilmara na escola Crescer, desta maneira, ambos os 

trios devem se reunir para construírem juntos o plano de aula semanal do 4ºano da escola 

Crescer. Após a produção do plano de aula e a aula efetiva na escola, todo o laboratório se 

reúne em um dia da semana para repassarem como foram as aulas - expor para o grupo as 

dificuldades, surpresas e avanços da aula lecionada na semana - e apresentarem suas ideias e 

planos para a próxima aula. 

O planejamento acerca do tema trabalhado nas aulas de filosofia é definido no início 

do ano letivo pelo grupo que compõe o laboratório juntamente com a sua coordenadora e 

posteriormente repassado a escola parceira, que tem total autonomia para alterá-lo ou  sugerir 

algo. O projeto costuma estabelecer dois (2) temas para nortear as aulas, sendo um (1) tema 

trabalhado no primeiro (1º) semestre do ano letivo e o outro no segundo (2º) semestre, estes 

necessitam ser interligados para que possa haver um trabalho contínuo durante as aulas.   

Apesar do grupo seguir toda a estrutura definida pela coordenadora, a turma do 

segundo ano (2º) necessitou de uma estrutura diferente para obter os resultados desejados pela 



47 
 

escola e pelo grupo. Primeiramente, não foi selecionado um trio com um bolsista 
27

 para 

lecionar as aulas de filosofia mas duas voluntárias -  uma ingressante no início do mesmo ano 

e uma ingressante no início do ano de 2015 - a justificativa da escolha das participantes se 

fundamentou no fato de uma voluntária já ser mãe e demonstrar afetividade com crianças 

pequenas e a outra demostrar além de afetividade, paciência e tendências para uma educação 

humanista
28

. Outro fator diferencial desta para as outras turmas do projeto foi que esta 

adquiriu um planejamento a longo prazo, isto é, ela recebeu um cronograma especificamente 

para ela, no qual deveria ser trabalhado durante os quatro (4) anos restante no ensino 

fundamental I. Com este cronograma estabelecido a turma obviamente não se enquadraria nos 

mesmos temas escolhidos para as outras turmas pertencentes ao projeto, ela somente 

acompanharia o tema planejado para o projeto quando todos os alunos estivessem preparados 

para tal tarefa. 

Conforme mencionado, o trabalho com a turma foi iniciado com duas voluntárias. 

Contudo, no segundo semestre do ano uma delas teve que deixar o laboratório de filosofia 

infantil - por razões que envolvem a maternidade - e a turma se tornou responsabilidade de 

apenas uma. Ao longo dos quatros (4) anos de trabalho com esta turma outros voluntários 

buscaram participar das aulas de filosofia mas acabaram deixando o projeto por razões 

pessoais e pelas crianças não terem se afeiçoado a eles como pela voluntária residente. Em 

vista destas singularidades o projeto extensionista com a turma sucedeu-se através de uma 

única universitária. 

 

5.1 Metodologia e procedimentos 

Diante da demanda a ser atendida a extensionista residente elaborou um cronograma 

que visava desenvolver a fundamentação do projeto e atender as necessidades dos alunos. 

Desta maneira, o planejamento semestral da turma não seria capaz de seguir o padrão dos 

demais grupos do laboratório. Ao iniciar o planejamento, de antemão se tinha o conhecimento 

que a turma do segundo ano (2º) era constituída por crianças que reproduziam um padrão 

visto em casa, com altos níveis de agressividade. Para tal problemática era necessário elaborar 

                                                           
27

 O laboratório dispunha de apenas três bolsistas, sendo dois designado para a escola estadual Ministro Gabriel 

Passos que era a instituição participante do projeto no ano de 2016 e um bolsista designados para a escola 

estadual Tomé Portes del-Rei que  assumiria a responsabilidade pelas turmas de 4º ano e 5º ano.  
28

 Educação humanista é um termo empregado para as correntes, teorias e práticas pedagógicas que se baseiam 

no desenvolvimento do aluno enquanto ser sensível, uma educação que se firma nos códigos de ética humanista. 
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uma nova metodologia que abrangesse além do educador Matthew Lipman - o qual era a base 

do projeto - outros educadores e também outros métodos pedagógicos.  

Havia vários conceitos que necessitavam ser trabalhados na turma, conceitos como 

empatia, autonomia e sensibilidade do professor para com o aluno. Através destes pré-

requisitos chegou-se aos educadores Edith Stein, Maria Montessori e Carl Rogers. Partindo 

das contribuições dos autores construiu-se um tema motor para guiar as aulas de filosofia, o 

qual se denominava empatia. 

Com o tema e as contribuições bibliográficas encontradas escolheu-se a metodologia 

que seria usada a partir do filósofo Lipman e diferentemente da dinâmica do grupo optou-se 

por trabalhar com a metodologia das novelas filosóficas da comunidade de investigação, no 

entanto com uma obra específica que ao ver da extensionista ajudaria a desenvolver o 

sentimento empático nas crianças. 

No ano seguinte o tema trabalhado foi acerca dos direitos das crianças e os direitos 

indígenas, visto que a turma não possuía conhecimento sobre quais eram seus direitos e 

deveres enquanto crianças e não conheciam a vivência dos povos indígenas.  

Ao início do terceiro ano de projeto acreditamos que a turma seria capaz de 

acompanhar o tema escolhido para as outras turmas da extensão, o qual era ―cultura São 

Joanense‖ porém a turma se mostrou insatisfeita diante do tema escolhido e mais uma vez 

apresentava a direção escolar problemas de comportamento entre eles e em outras aulas. 

Diante de tal observação o projeto se voltou para o trabalho individual com a turma, 

encontrando como tema motivador novamente o conceito de empatia, sendo este repassado 

aos alunos por meio de atividades que destacavam a questão da disciplina, autonomia, 

respeito, sentimentos e por consequência o trabalho em grupo. 

Sem os trabalhos em grupo proposto naquela turma de segundo ano (2º ano) e o 

enfoque no tema empatia, a turma atualmente matriculada no quinto ano (5ºano) não seria 

capaz de se alinhar ao projeto extensionista e realizar durante o ano letivo o tema escolhido 

pelos extensionistas do laboratório, tema este, mitologia grega. Com a turma preparada para 

adentrar as discussões propriamente ditas filosóficas resolveu-se trabalhar como o tema matriz 

de todo o projeto extensionista. As aulas durante o ano letivo se sucederam através dos mitos 

gregos construindo para os alunos uma linha do tempo presente nos próprios mitos, pois um 

dos objetivos das aulas era fazer com que as crianças compreendessem a ordem cronológica 

dos mitos e o seu impacto na sociedade, como eles carregam consigo diversos sentidos que 

acompanham as problemáticas vivenciadas por todos nós. Em vista disso, as aulas buscaram 

desenvolver na turma a interpretação de texto (que no caso são os mitos), as virtudes dos 
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deuses e uma maior significação para a turma do que é a filosofia e o seu papel na 

sociedade.    

 

5.2 Primeiro ano de aulas do projeto em 2016 

 No primeiro semestre houve a preocupação de mostrar para a turma como era 

necessário ter empatia, como era indispensável olhar para o próximo e olhar para dentro de si. 

Afinal, conviver e aprender podem estar juntos. Para isto, procuramos despertar nos alunos os 

seus sentimentos através do convívio harmonioso com os colegas e com o próprio bem estar. 

Objetivando criar uma aproximação com a turma trabalhamos o texto ―Deu louca na 

floresta‖
29

 de Robson Rocha com desenhos relacionados à narrativa que colocavamos no 

quadro cada vez que apareciam no texto. Após a leitura montamos a primeira roda filosófica 

instigando as crianças a fazerem perguntas e reflexões filosóficas. Na próxima atividade 

levamos um baú que dentro dele continha a imagem da televisão e as crianças tinham que 

descobrir o que estava dentro do baú. A dica para a reflexão sobre o que havia no baú 

30
relacionado com a história era ―algo que destruiu a floresta‖.  

 Durante as primeiras aulas percebemos que as crianças necessitavam de um clima 

humano
31

 em sala de aula e de uma escuta sensível 
32

 por parte dos professores. Desta maneira 

tivemos a ideia de trabalhar com eles o ―Ritual do amor‖ 
33

 alguns minutos antes da aula de 

filosofia começar. O ritual é um momento de carinho entre o professor e a criança que está ali 

na sua frente, é neste momento que a criança percebe que ela é valiosa aos olhos do educador 

                                                           
29

 A história conta o momento em que os passarinhos não tinham rei e o pássaro pardal chegou da cidade com 

uma novidade que era a televisão, outros eletrodomésticos e produtos enlatados. Então, os passarinhos surpresos 

com a novidade passaram a assistir a televisão por longas horas e comerem comidas processadas ficando cada 

ves mais sedentários e obesos até que a sábia coruja os alerta dos perigos da televisão e o quanto aquela vida 

nova estava fazendo mal para eles. Em um dia quando a televisão cai da árvore e quebra os pássoros se 

perguntam como será a vida deles depois desta perda mas com a ajuda da coruja percebem que podem viver 

melhor assim como antes e que as coisas que passavam na televisão não eram verdades absolutas. 
30

 Atividade de autoria da extensionista. 
31

 Clima humana é aquele em que os alunos podem estar abertos a conversar e expressar os seus sentimentos, um 

ambiente em que eles se sintam acolhidos tanto pelo educador quanto pelos seus colegas de classe. 
32

 Escuta sensível é o ato do professor se atentar ao que o aluno esta a dizer mesmo que este não o diga 

diretamente o que sente e o que necessita. 
33

 Esta proposta pedagogica assim como as outras atividades relatas neste trabalho são de autoria da propria 

extencionista. Esta dinâmica se trata de um tempo de 15 minutos antes do começo efetivo das aulas de filosofia, 

no qual todas as crianças se sentavam no chão junto com a professora e ao fundo tocava a música Coisa Linda do 

músico Tiago Iorc (esta foi escolhida por transmitir uma mensagem que independente de como você seja ou 

como você esteja, ainda sim, você é linda) que de maneira significativa elevava a auto estima das crianças. 

Durante este momento de roda as crianças uma de cada vez podiam sentar de frente a professora ou ate mesmo 

no colo se quissesem e contar algo do seu dia ou que já tenha acontecido, enquanto brincavamos de adoleta ou 

simplesmente recebiam carinho nos cabelos ou no rosto. Esta prática foi extremamente váliosa pois, foi atraves 

dela que as crianças contaram para a extensionista o que acontecia em casa, se aproximaram dos colegas e 

adquiriram a paciência do esperar a sua vez. 
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que está ali todas as aulas. Neste momento também há uma troca de carinho e respeito com os 

colegas que estão na roda e principalmente neste instante se faz presente a escuta sensível do 

professor com a criança. É justamente neste tempo curtinho que se faz a mais importante 

formação na criança, a formação da auto estima e do carinho com o próximo. Escolheu-se 

uma música específica para ouvirmos e cantarmos enquanto estamos no ritual, pois a música 

possui um papel relevante na formação da criança, ela contribui para o desenvolvimento 

psicomotor, sócio afetivo, cognitivo e linguístico das crianças
34

. Sendo assim escolhemos a 

música ―Coisa Linda” do cantor e compositor Tiago Iorc, que carrega nas suas estrofes 

muitos recados significativos para o crescimento pessoal de cada criança presente ali. Em 

roda no chão ouvimos a música e um aluno por vez senta em frente a professora. Neste 

momento brincamos e cantamos enquanto conversamos coisas essenciais para o 

desenvolvimento pessoal da criança.  

Este ritual foi feito em todas as aulas de filosofia e somente após ele começamos a 

fazer as atividades que também eram todas relacionadas ao crescimento emocional. Para 

desenvolver essa gama de sentimentos e confiança nas crianças escolhemos a obra literária 

“O pequeno príncipe” do francês Antoine de Saint-Exupéry como base para as nossas aulas 

de filosofia. Sempre após a leitura em roda de algumas páginas do livro fazíamos as 

atividades. Como a turma estava sendo alfabetizada, procuramos conciliar as atividades de 

filosofia com a alfabetização dos alunos. Por isso fizemos muitas atividades em folhas que 

ligavam o tema Pequeno Príncipe com a alfabetização numérica e letraria. 

Os alunos também fizeram atividades que estimulavam a produção artística, como a 

construção do mundo do pequeno príncipe. Essa foi uma atividade que as crianças tiveram 

que pintar, desenhar, recortar, colorir as coisas essenciais da história do pequeno príncipe.  

Entre o tempo corrente das aulas sempre sentávamos para conversar quando havia 

algum desentendimento entre as crianças ou até mesmo entre elas e as professoras. 

Chamávamos esse momento de conversa dos sentimentos. Principalmente quando as crianças 

estavam agitadas fazíamos esta conversa, todos os alunos sentavam em roda em algum espaço 

da sala e conversávamos sobre o que estava acontecendo e como estávamos nos sentindo com 

aquela situação.  

 Quando voltamos para o segundo semestre resolvemos criar uma oficina que seria 

frequente até o final das aulas do ano letivo. A partir dos relatos do professor regente da 

                                                           
34

 Cf. FARIA, Márcia Nunes. A música fator importante na aprendizagem. Márcia Nunes Faria, Assis 

Chauteaubriandepr, 2001. 40f. Monografia (Especialização em psicopedagogia)- Centro Técnico Educacional 

Superior do Oeste Paranaense- CTESOPA/CAEDRHS. 
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classe e da propria vivência com os alunos do segundo ano, do fundamental I, percebemos 

que os alunos sentiam dificuldades em se relacionar com o próximo, eram agressivos com os 

colegas e não respeitavam uns aos outros, principalmente o seu sexo oposto. Questões como 

essas são naturais das crianças e com o seu crescer é esperado que desapareçam e deem lugar 

para virtudes. Porém como estamos tratando de crianças com relações familiares complexas, é 

de suma importância que nos preocupamos com tais comportamentos. Pensando nisso, 

elaboramos aulas conceituais sobre os sentimentos, atividades que abordam a questão do 

cuidado, autoestima, confiança e respeito com o outro, e, por fim, oficinas sobre empatia. 

Para cativar ainda mais as crianças e trabalhar profundamente todas estas questões, 

obteve-se a ideia de incluir nas aulas a prática das Artes Marciais 
35

que tem por objetivos 

exercícios para a coordenação motora, lado espiritual, controle da força, agressividade e 

principalmente auxiliam que as conexões neurais aumentam e ampliem a percepção, gerando 

resultados na capacidade de raciocinar e de autocontrole.  

Dessa forma passamos a trabalhar em conjunto com o intuito de orientar as crianças a 

lidar melhor com as suas frustrações, convívios, força física, e mental. Pois aprender 

princípios que fazem parte da filosofia das artes marciais, como respeito, disciplina e 

autocontrole, é um dos grandes benefícios desse tipo de atividade. 

No segundo semestre como havíamos terminado de ler a obra do Pequeno Príncipe 

nos concentramos em atividades que trabalhassem cada vez mais os sentimentos, como: 

atividades em grupos e em duplas de colorir, preencher, desenhar e escrever, as atividades 

sempre continham trechos que faziam referência aos sentimentos da obra do Pequeno 

Príncipe.  

Quando percebemos que as crianças já estavam se sentindo seguras, começamos a 

trabalhar a leitura em voz alta e além disso, incentivamos as crianças a se expressarem sobre o 

que elas pensava de determinados assuntos. Começamos com o livro “O que fazer? Falando 

de convivência”
36

 dos autores Liliana Iacocca e Michele Iacocca, os alunos que desejavam 

fizeram a leitura em voz alta para a turma e a cada situação colocada no livro as crianças 

interagiam entre si deixando clara a sua opinião e o que fariam naquela situação.  

                                                           
35

 O projeto intitulado Entre o livro e o tatame, filosofia e judô para crianças foi planejado pela extencionista e 

contou com a participação voluntária de um universitário do curso de história da UFSJ, que praticava judô a 

alguns anos e era faixa marrom, tendo licença para ensinar algumas práticas para novatos. As aulas de judô 

foram solicitadas pela extensionista para a direção escolar e obteve-se o acordo de uma aula por semana no 

horário que antes era a aula de educação física, já que as turmas de acordo com a grade pedagógica possuem 

duas aulas de ed. Física na semana. As aulas aconteciam no pátio e o tatame era montado a partir de tapetes de 

eva que a escola possuia. 
36

 O livro com ilustrações que trazem graça e irônia ao leitor aborda questões e as dificuldades da convivência 

pacifica entre as pessoas. 
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Posteriormente lemos no mesmo esquema o livro ―Respeito é bom e faz bem” 
37

 de 

Ted Neal e em seguida a história “Mamãe trouxe um lobo para casa” 
38

 da autora Rosa 

Amanda Strausz. Após todas as leituras fazíamos uma roda de conversa sobre a história e 

sobre como as crianças se sentiam com aquela história. 

Percebendo que as crianças estavam mais abertas a diálogos sobre os seus sentimentos 

resolvemos trabalhar com os medos, a primeira atividade referente ao tema foi a leitura da 

história “Assombração” 
39

 de Sônia Madi com uma roda de conversa ao final da contação. 

Posteriormente fizemos a atividade ―Do que você tem medo?‖
40

:  as crianças tinham que 

escrever e ilustrar quatro coisas que lhe davam medo, a seguir elas deveriam contar para a 

turma o que lhes causava medo e no final os alunos tinham que perceber qual era o medo em 

comum que todos tinham. Como última atividade referente ao tema os alunos preencheram 

uma folha que diziam a respeito de cinco medos para se ter: um medo engraçado; um medo 

para o dia; um medo para a noite; um medo de criança e um medo de adulto. 

 Após a atividade conversamos sobre os medos que elas haviam descrevido e como 

atividade para a última aula do ano letivo fizemos a dinâmica ―Desculpa e Obrigado‖
41

; nesta 

brincadeira colocamos papéis em três caixa, em uma das caixas havia os nomes dos alunos, na 

outra papéis com a palavra ―obrigado(a)‖ e em outra caixa palavras ―desculpa‖. A criança 

deveria retirar um nome da caixinha de nomes e escolher uma das outras duas caixas, caso ela 

tirasse ―obrigado‖ ela deveria dizer para a pessoa ―obrigado‖ por algo que ela fez durante o 

ano e caso tirasse ―desculpas‖ ela deveria pedir ―desculpas‖ por algo que cometeu durante o 

ano com o colega. 

 

5.3 Segundo ano de aulas do projeto em 2017 

Os direitos humanos são direitos de todos, e têm de ser protegidos em todos os estados 

e nações. Esses direitos são fundamentais a todos, sejam eles negros, mulheres, índios, 

                                                           
37

 Um livro que aborda a virtude do respeito, o que ela é e como aprendermos a te-lá. A história traz consigo 

situações que permitem que o leitor reflita sobre, e, como agir com respeito diante da mesma. 
38

 O livro conta a história de um menino e sua mãe divorciada que traz para casa um lobo, no qual na verdade é o 

seu novo namorado. O garoto da história com tanto medo daquela situação acaba vendo o novo integrante da 

família como um lobo grande e peludo que quer roubar a sua casa, comer a sua comida e devorar a sua mãe. 

Além de o novo integrante frequentar a sua casa com a sua mãe ele passa a cuidar do menino quando a mãe esta 

ocupada com o trabalho deixando o menino desesperado de tanto medo e acreditando que sua mãe é loca por 

trazer um lobo para dentro de casa. 
39

 A história conta sobre os medos infantis de uma criança e como tudo pode se transformar em uma 

assombração aos olhos de um menino de 6 anos. Mas quando se percebe aquela assombração era apenas um 

objeto que não lhe causa medo algum em nenhum momento do dia. 
40

 Baseada na história do livro Assombração a extensionista desenvolveu a atividade ―medo de que?!‖ 
41

 Dinâmica elaborada pela extensionista. 
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homossexuais, portadores de deficiência, idosos, presos e outros. Todos enquanto pessoas 

devem ser respeitados e ter sua integridade física protegida e assegurada.  

A constituição de mil novecentos e oitenta e oito (1988) determina uma carta de 

direitos à todos, que inclui uma gama ampla de direitos civis, políticos, econômicos, sociais, 

culturais e um conjunto de garantias constitucionais.  

Em maio de mil novecentos e noventa e três (1993) após uma conferência que 

esboçava um relatório com o diagnóstico das principais dificuldades do Brasil, os setores do 

Estado e diversas entidades de direitos humanos foram convocadas com a finalidade de 

elaborar uma agenda nacional de direitos humanos. Ainda em sete de setembro (07/07) do 

mesmo ano o atual presidente Fernando Henrique Cardoso afirmou que os direitos humanos 

seriam parte essencial de seu programa de governo.  

O programa nacional de Direitos Humanos faz uma ligação entre governo e sociedade 

civil respeitando e articulando esforços comuns. Este passa a ser um marco referencial para as 

ações governamentais e para a construção de uma sociedade de convivência, sem violência e 

garantidor dos princípios democráticos.  

Partindo desses pontos os trabalhos desenvolvidos na turma do terceiro ano (3º ano) 

foram todos envoltos aos Direitos Humanos. Assim, para a nossa primeira aula decidimos 

fazer uma rápida pesquisa de campo no ambiente da própria sala de aula. Perguntamos as 

crianças se elas alguma vez ouviram as palavras ―Direitos‖ e ―Humanos‖ juntas em um 

mesmo termo e para aqueles que já tinham escutado tais o que significavam estas. As crianças 

foram rápidas e um número minucioso de alunos levantaram os dedos deixando claro que não 

haviam escutado muitas vezes e que não faziam noção do que se tratava especialmente os 

Direitos Humanos mas sabiam que teria algo haver com direitos. Mas quais seriam esses 

direitos? E que direitos? Imaginávamos que tal coisa haveria de acontecer, por isso, 

planejamos para que nesta primeira aula além da conversa com os alunos fosse apresentada 

para eles a história dos direitos. Por meio da mídia áudio visual trouxemos um curta 

metragem que aborda todo o surgimento até os dias atuais dos Direitos Humanos.  

Logo após as aulas de multimídia nos reunimos em rodas de conversas para 

debatermos sobre o tema. As crianças mostraram-se extremamente interessadas nas questões 

históricas que o vídeo abordava e fizeram uma série de perguntas sobre os possíveis 

acontecimentos futuros, um deles seria uma possível terceira (3°) guerra mundial e quem nos 

defenderia caso viesse a ocorrer.  
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Todas as hipóteses levantadas pelos alunos foram transformadas em pesquisa e 

levadas para casa. Quando retornaram com as pesquisas cada aluno se pôs a ler o que havia 

pesquisado e conversamos novamente sobre as pesquisas e a função dos Direitos Humanos. 

Depois das crianças terem entendido qual é o dever dos Direitos Humanos, a saber, proteger a 

todos assegurando os direitos de cada cidadão, passamos adiante centralizando a atenção para 

os direitos das crianças. Desta forma, os alunos inicialmente fizeram uma série de atividades 

onde eles expuseram quais eram os direitos e os deveres das crianças. A seguir de todas as 

atividades conversávamos sobre o que realmente era dever e direito e quais eram os direitos e 

que este abraça todas as crianças independente de quaisquer coisas. Assim, lemos os 

parágrafos que abordam os direitos e refizemos as atividades do que era direito e dever de 

uma criança. 

Ao retornamos do recesso de férias conversamos mais uma vez sobre o que era 

Direitos Humanos e desta vez o enfoque seria nos direitos dos povos indígenas. Para 

introduzir a cultura indígena na sala de aula, levamos para as crianças a história da índia 

Pocahondas que por eles é conhecida como uma personagem de desenho animado da Disney, 

porém ela não é apenas um desenho, mas uma mulher verdadeira. Sua história foi adaptada 

para o cinema mas a Princesa Ameríndia nasceu em mil seiscentos e dezessete (1617) e teve 

uma deslumbrante história de vida para nos deixar, na qual deixa evidente que seus direitos 

enquanto mulher e enquanto índia foram burlados e que uma mulher pode acima de qualquer 

tempo ser independente e reconhecida por aquilo que ela é. 

Sua história verídica foi lida em sala de aula e causou muitos questionamentos e 

reflexões dos quais trabalhamos em boa parte das aulas, duas delas eram: quais eram os 

direitos de Pocahondas? E se seus direitos fossem assegurados, como teria sido a sua vida? 

Após termos finalizados as questões de Pocahondas, uma atividade foi lançada a turma: como 

era a vida dos nossos índios na descoberta do Brasil? E hoje, como deveria ser a vida deles? 

Esta atividade foi proposta à turma para termos a compreensão de como as crianças viam os 

índios. 

Após as atividades, percebemos que as crianças possuíam uma visão distorcida até os 

dias atuais dos índios brasileiros em que estes não frequentavam a escola, não usava roupas e 

apenas dormiam em redes o dia todo. Desta maneira, levamos para as crianças um curta 

animado que aborda a vida dos índios desde o descobrimento do Brasil até os dias atuais, 

discutimos e fizemos novas atividades sobre os índios e o que haviam acabado de aprender.  
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Agora que os alunos já sabiam um pouco mais sobre os nativos, resolvemos trabalhar 

os direitos dos indígenas, lendo os parágrafos da Constituição, conversando e fazendo 

atividades sobre os direitos dos índios e quem deve assegurá-los. Após termos noção dos 

direitos básicos do povo indígena, resolvemos trabalhar especificamente sobre uma causa de 

extrema importância para os nativos, a questão da Demarcação das terras indígena. Levamos 

para a sala de aula um vídeo de uma campanha em que vários artistas colaboram e cantam 

uma canção, onde deixam clara a importância da Demarcação. Mais uma vez conversamos e 

fizemos atividades com as crianças sobre o que seria essa Demarcação e a importância dela 

para o povo das aldeias. 

O estudo sobre os índios causou um sentimento empático nas crianças, a música 

despertou cantoria e repetição do refrão nos corredores da escola e conversas com as 

professoras titulares da turma e entre os próprios alunos. A diretoria ficou informada pelos 

professores sobre o agrado dos alunos pelo tema e pelas aulas de filosofia e desta forma nos 

fez um convite, para que repetíssemos as aulas que tratavam dos índios para todas as turmas 

da escola. O convite foi aceito e a escola reuniu os 1°,2°,3°,4° e 5° ano juntamente com seus 

professores no pátio da escola, estava presente também o diretor e a supervisora. A aula dada 

para todas as turmas abordou os dois vídeos referente aos índios e uma roda de conversa com 

a participação dos alunos e do diretor, que se mostraram muito satisfeitos com a presente aula. 

Voltando para as atividades em sala, para o encerramento do ano letivo propusemos 

aos alunos de ambas as salas que montassem juntos um jornal mural que abordaria os direitos 

dos indígenas, sua vida no período de colonização, sua vida nos dias atuais e a questão da 

demarcação. As salas juntas se dividiram em grupos e montaram o jornal com desenhos, 

reportagens, artigos de opinião, jogos, músicas, poemas e tirinhas. 

 

5.4 Terceiro ano de aulas do projeto em 2018 

O planejamento para o ano letivo ocorreu de acordo com as outras turmas 

participantes do projeto, o tema era cultura São Joanense, abordando lendas e patrimônio 

histórico e cultural da cidade. 

Para a primeira aula, como a turma já fazia parte do projeto a três (3) anos, resolvemos 

trabalhar a dinâmica ―Me conheço bem?!‖
42

 Nessa atividade o objetivo é buscar o 

conhecimento de si mesmo através de qualidades e defeitos e se atentar para a fala do colega 

                                                           
42

 Dinâmica elaborada pela extensionista. 
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sobre como é essencial escutar o próximo. Após a brincadeira, começamos a construir juntos 

os combinados
43

 para as nossas aulas de filosofia.  

Na segunda aula conhecemos o cartaz de combinados, aquele que havia sido feito na 

aula anterior. Após isso, fizemos uma roda de conversa acerca do bairro de cada aluno 

presente e posteriormente a leitura do livro ―O bairro de Marcelo‖
44

 da autora Ruth Rocha e, 

após a contação de história, os alunos assistiram uma apresentação de slides feita pela 

extensionista sobre os tipos de bairros existentes nas cidades, como bairros comercias, industrias e 

residenciais. Para fixarmos o conteúdo fizemos uma atividade denominada: ―Qual é o meu 

bairro?‖ esta foi uma atividade elabora pela extensionista, no qual os alunos deveriam reconhecer 

qual era o tipo de bairro (entre os apresentados nos slides) que eles moravam e como lição de casa, 

as crianças levaram uma ficha de entrevista à respeito do bairro que moravam para fazerem 

com qualquer pessoa que mora-se a mais tempo em sua rua.  

Ao iniciarmos a terceira aula fizemos uma atividade que explorasse a criatividade, esta 

era ―Desenhando a rua da minha casa‖ a qual tinha objetivo de proporcionar a criança o 

reconhecimento a respeito dos elementos e construções que permeavam a rua de sua casa, e, 

em uma atividade respondendo sobre o meu bairro com questões culturais sobre o mesmo. 

Nesta terceira aula, percebemos que a turma já havia trabalho o conteúdo bairro e a cultura da 

cidade com a professora na disciplina de geografia e a pedido da direção escolar
45

 voltamos a 

trabalhar sentimentos, respeito, empatia e emoções. 

Logo para a quarta aula, foi levado um curta animado de Helen Keller ―Disciplina e 

Autonomia‖ 
46

 e construímos uma roda filosófica sobre o desenho. Na quinta aula decidimos 

                                                           
43

 Combinados são acordos feitos pelos próprios alunos com o objetivo de melhorarem a convivência entre eles 

nas aulas de filosofia. Nestes combinados os alunos podem anotar coisas como escutar o colega, não brigar e 

outros que eles próprios escolham.  

A proposta dos combinados é algo desenvolvido pelo laboratório de educação em filosofia (LAFIL). 
44

 A história do livro tem como personagem principal o Marcelo que é o mesmo garoto do livro ―Marcelo, 

marmelo, martelo‖, sendo um dos personagens mais famosos da autora. 

Neste livro o menino Marcelo apresenta seu bairro para os leitores e a cada página ele mostra um comércio ou 

uma característica do seu bairro. Durante a história o leitor pode conhecer com o Marcelo o porquê do nome de 

cada lugar e ainda saber qual é a opinião do Marcelo sobre como o lugar deveria se chamar, como por exemplo o 

açougue que ele diz que deveria se chamar carneira por vender carne.  

Com este livro o leitor pode compreender que o lugar que ele mora não é tão diferente do lugar onde o Marcelo 

mora e dos demais lugares do mundo. 
45

 Como a turma já havia trabalhado o conteúdo a respeito da geografia dos bairros e a cultura da cidade de São 

João del Rei, e, se encontravam na pré-adolescência a direção escolar notou que os mesmos estavam se 

comportando novamente de maneira agressiva entre si e desrespeitando o novo professor de educação física, 

além de causarem problemas em relação ao comportamento quando ficavam sozinhos sem a presença da 

professora da turma ou da direção, acontecimento este que não ocorria nos anos anteriores. Com este quadro a 

direção solicitou que a extensionista de filosofia direciona-se suas aulas novamente para as questões emocionais, 

empáticas e de sensibilização com os alunos, pois esta acreditava que somente as aulas de filosofia poderia 

garantir êxito neste aspecto com aquela turma. 
46

 O curta é baseado na história de Helen Keller, a qual era deficiente auditiva e visual (surdocega) e após anos se 

tornou uma conceituada oradora, autora americana, ativista e professora, sendo a primeira pessoa surdocega a se 
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trabalhar com uma história encenada por fantoches, onde as crianças puderam participar, a 

fábula foi ―As 3 coelhinhas que não sabiam respeitar‖ 
47

 e, a seguir da leitura e teatro, 

fizemos uma atividade sobre aquela fábula. 

Ao iniciarmos a sexta aula acreditamos que era necessário falarmos de sentimentos, 

história de vida por trás de cada um deles e ansiedade. Dessa forma, escolhemos passar o 

filme animado ―Anina‖
48

 do diretor Alfredo Soderguit. A exibição do filme durou três aulas, 

por conta do ensaio da festa Junina que estava ocorrendo na escola. Após terminarmos o filme 

fizemos juntos uma dinâmica que chamamos de ―envelope preto‖. Assim como no filme, as 

crianças escrevessem uma carta de agradecimento para um colega da turma. Este deveria 

receber uma carta que o agradecia de ter feito uma ação boa para o colega, ou uma carta 

dizendo sobre uma tristeza que o colega o fez em determinada situação, alguma atitude que 

deixou aquela criança triste. No final de ambas as cartas, as crianças deveriam escrever um 

desejo bom para aquele que recebia a carta.  

Depois das cartas escritas e revisadas, foi a hora de colocá-las cada uma em um 

envelope preto e fechá-las com cola quente e colar selos de unicórnio
49

 para que o desejo 

escrito na carta pudesse se tornar realidade. Com as cartas prontas, foi a hora de trocarmos as 

                                                                                                                                                                                     
bacharelar na universidade. A sua deficiência foi consequência de uma forte febre na infância e com isto passou 

a ser educada em casa e afastada da sociedade. Devido à estas implicações Keller se tornou uma criança teimosa, 

com ataques de fúria e ira, e, somente após a sua convivência com a professora Anne Sullivan que a mesma se 

tornou uma pessoa comunicável e teve seus conhecimentos ampliados. 

O curta em questão aborda uma cena em que a família está a almoçar e Keller come a comida com as mãos e 

pega os alimentos do prato dos outros, quando a mesma tenta pegar um pouco de comida do prato de sua 

professora ela a reprende gerando um conflito entre  todos ali presente, até que os pais se retiram do ambiente e a 

professora que fica sozinha com a menina trancando a porta da cozinha para que ela não saia e se compromete a 

ensinar como ela deve se portar a mesa e com outros.    
47

 A fábula conta a história de um avô e suas duas netas que estavam sempre a desrespeitar os vizinhos e cansado 

das reclamações, o avô propõem um jogo para as netas, no qual cada vez que desrespeitassem alguém deveriam 

escrever em seus cadernos a palavras desculpa. Com a empolgação de ganhar o jogo, uma sempre lembrava a 

outra de escrever no caderno a palavra, mas como o passar do tempo viram que era chato parar as brincadeiras 

para escrever. Então passam cada vez menos a desrespeitar as pessoas, até que param de vez. Quando o avô 

percebe que isto aconteceu, ele pede para as meninas apagarem o que está escrito no caderno e mostra para elas 

que assim como as palavras deixam marcas mesmo apagadas o desrespeito também e por mais que se peça 

desculpa aquilo machucou o coração de quem o ouviu/sentiu.  
48

 O filme animado Anina é uma coprodução entre Uruguai e Colômbia e foi lançado em 2013. O filme conta a 

história de uma menina de 10 anos que tem o nome e sobrenomes palíndromos, Anina Yatav Salas, por conta de 

seu nome ela recebe muitas risadas e deboches de seus colegas da escola em especial da garota Yisel, a quem 

Anina também debocha e a chama de elefanta por ser gorda. Quando a paciência das duas acaba elas se 

envolvem em uma briga na hora do recreio. Como consequência deste acontecimento a diretora entrega as duas 

um envelope preto lacrado que dentro contém a sentença do castigo e este só poderá ser aberto depois de uma 

semana. Ansiosa para saber qual seria o castigo Anina se envolve em novas confusões, amores, confissões, 

amizades e inimizades. Para a menina, compreender o conteúdo do envelope preto ela faz uma viagem entre o 

egoísmo e a generosidade.  
49

 Os selos de unicórnio foram escolhidos pela extensionista, por este ser um animal mitológico que tem a forma 

de um cavalo, pelagem branca e um chifre espiral. Em mitos antigos acreditavam que o chifre de um unicórnio 

era mágico e quem o tocasse teria todos os seus desejos realizados. Tal crença surgiu em 400 A.C. a partir dos 

relatos do médico grego Ctesias que dizia ter escutado histórias na sua viagem à Pérsia, onde os chifres do 

unicórnio possuíam poderes medicinais capaz de curar a epilepsia e até deixar uma pessoa imune.  
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cartas. Cada aluno recebeu uma carta ou mais de seus colegas e aqueles que haviam ficado 

sem carta receberam uma carta da professora de filosofia
50

. Ao trocarem às correspondências 

as crianças não podiam abri-las naquele momento, assim como Anina, deviam esperar um 

tempo, e o tempo marcado era no primeiro dia de aula depois das férias. 

 Todas as crianças foram orientadas a levar a carta para casa e ficarem com ela e no 

dia oito (08) de agosto trazerem para a sala de aula, para que todos pudéssemos abrir juntos. 

Nesta grande dinâmica da carta usamos cinco aulas: no processo de escrever, corrigir, 

reescrever, envelopar, fechar com cola quente
51

, selar e trocar as cartas. 

Na nossa décima quarta aula, que era a nossa primeira aula do segundo semestre, 

todos estavam ali com suas cartas lacras. As crianças demonstraram grande dedicação e 

controle de ansiedade. Logo após de abrirmos e lermos as cartas, alguns alunos sugeriram que 

trocássemos as cartas entre si, fazendo a leitura da carta do outro colega. Assim foi feito, 

como escolhido pela turma. 

No primeiro semestre como, já havíamos trabalhado com emoções, sentimentos e 

respeitos, no segundo semestre resolvemos trabalhar com a criatividade das crianças e o 

desenvolvimento do trabalho em grupo. Dessa maneira, na décima quinta aula aconteceu a 

separação de três (3) grupos por meio de um sorteio. E, após esse, ocorreu um novo sorteio de 

fichas misteriosas, essas iriam reger as novas atividades por um bom tempo.  

A atividade proposta para a turma foi de elaborar uma história e a sua peça teatral. 

Para isso, sorteamos em uma caixa fichas com nomes de lugares e, em outra caixa, fichas com 

sentimentos. Cada grupo escolheu um representante que ficou responsável por pegar duas 

fichas de cada caixa. Após todos terem as fichas em suas mãos a ordem foi lançada: escrevam 

uma história e nela deverá constar os sentimentos e lugares que estavam nas suas fichas. 

Na décima sexta aula os grupos se reuniram dentro da sala de aula e começaram a 

produção de suas histórias, a escrita de cada grupo ocupou duas aulas. Então, na décima 

oitava aula as histórias foram entregues à professora de filosofia que as corrigiu.  

Na aula de correção percebemos que dois grupos desenvolveram a atividade com 

pouca dificuldade e o terceiro grupo apresentava grandes dificuldades em escrever a história. 

Ainda na mesma aula ajudamos os dois grupos que já haviam terminado a atividade a separar 

                                                           
50

 Ao dar início a atividade a extensionista observou que nem todos alunos iram receber cartas de seus colegas, 

pois muitas crianças estavam escrevendo uma carta para um determinado colega. Logo, este receberia muitas 

cartas e outros alunos não. Além do fato de ter na sala uma aluna extremante tímida que não interage com a 

turma pois tem medo das pessoas por motivos familiares, então era notável que ela não receberia nenhuma carta. 

Desta forma, a extensionista anotou os nomes daquelas que crianças que não receberiam cartas e escreveu para 

cada uma delas uma carta contando de suas qualidades e qual era o desejo dela para aquelas crianças. 
51

 A extensionista fechou com cola quente para que pudesse observar se algum aluno abriu ou tentou abrir a 

carta.  
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os personagens de acordo com cada pessoa. Na aula seguinte fizemos a votação do primeiro 

grupo a se apresentar após o resultado as crianças do primeiro grupo foram ensaiar o teatro no 

refeitório da escola enquanto o grupo dois se organizava em sua história e o grupo três 

continuava escrevendo a sua. 

Na vigésima aula foi o momento da apresentação de teatro do grupo um e o restante da 

turma recebeu uma ficha para avaliar a apresentação do grupo. Após cada apresentação a 

avaliação feita pela turma seria lida para o grupo que tivesse se apresentado.  

Na aula posterior o grupo um e três fizeram desenhos acerca da peça teatral, 

apresentada na aula passada, enquanto o grupo dois ensaiava a sua peça na cantina.  

Na vigésima segunda aula foi o momento do grupo dois se apresentar e o restante dos 

alunos participaram da votação teatral. Consequentemente, na aula seguinte a turma desenhou 

o teatro apresentando à medida que o grupo três ensaiava a sua peça teatral no pátio com a 

ajuda da professora de filosofia.  

Como já havíamos percebido a dificuldade do grupo três, este contou com mais uma 

aula e com a ajuda dos colegas da sala para terminar o seu ensaio teatral. Assim sendo, na 

aula de número vinte e cinco o grupo três fez a sua apresentação de teatro e foi avaliado pela 

turma. Naquela mesma aula a turma conseguiu começar os desenhos da peça de teatro e 

decidimos que na próxima aula estes seriam entregues. 

O nosso ano letivo chegava ao fim e era o momento de unirmos tudo aquilo que 

aprendemos no decorrer dele e de todas as aulas de filosofia. Desse modo, a dinâmica para o 

encerramento das aulas partiu mais uma vez empenhando-se sob sentimentos e escrita. 

 As crianças na aula vinte e seis foram convidadas pela professora de filosofia a 

escutar uma história sobre a ―Casa Lar – Amar é simples‖
52

, uma entidade que abriga crianças 

em condições de risco em São João. Após descobrirem o que era ―Casa Lar‖, a atividade
53

  foi 

                                                           
52

 A Casa Lar é um abrigo provisório para crianças e adolescentes de 0 a 17 anos e 11 meses em situação de risco 

físico ou emocional e que não possuem condições de permanecer em suas casas, sendo assim são encaminhadas 

pelo Conselho Tutelar do município de São João del-Rei para a instituição e residem nela por tempo 

indeterminado ou até que a sua situação se resolva.  
53

 Durante a atividade uma aluna que estava com a turma desde o início daquele ano solicitou que a extensionista 

fosse até a sua mesa e pediu para escrever duas cartas, uma para a criança que não à conhecia e outra para a sua 

irmã que tinha 3 anos e ainda estava na instituição. Ela contou que também morava no abrigo e havia sido 

adotada naquele mesmo ano e por isso era nova na escola, mas sua irmã ainda permanecia no abrigo por 

questões legais, pois a sua mãe adotiva estava em processo de adoção da criança. Alguns alunos acabaram 

ouvindo a história e mostraram de imediato estranheza pela colega ter morado em um abrigo e fizeram muitas 

perguntas a respeito da sua mãe biológica, mas a aluna manteve a calma (apesar de demostrar no início não 

querer conversar sobre o assunto) e explicou toda a história novamente. Após a conversa entre eles sem 

intervenção da extensionista a turma demostrou grande solidariedade e se mostrou animada para escrever as 

cartas. 
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escrever uma carta de apresentação, desejos e feliz natal para uma criança da moradora da 

instituição. 

 A escrita da carta levou no total quatro aulas, contando com escrita, correção e 

reescrita. Na última aula, de número trinta, foram recolhidas e envelopadas em um envelope 

de cor amarela, escolhido pela turma. A cor foi escolhida por significar empatia, termo esse 

que a turma vem aprendendo cada vez mais o seu significado desde o ano de dois mil e 

dezesseis (2016). 

Parece terem realmente compreendido o significado de empatia, já que ao envelopar as 

cartas percebemos que as crianças escreveram não só uma carta, mas sim, outras. A proposta 

da dinâmica de início, era que cada criança presente na turma escrevesse uma carta para uma 

criança que morasse na instituição. Logo no total teríamos dezesseis cartas a entregar na 

―Casa Lar‖. Mas os alunos do quarto ano foram além e escreveram duas a três cartas cada um, 

o que no total implicou em trinta e oito crianças e adolescentes recebendo um presente de 

natal carinhoso dessa turma de crianças empáticos. As cartas foram levadas pela professora de 

filosofia a instituição e cada criança que recebeu a carta a responderia, e esta seria entregue a 

cada aluno da turma no início do ano de dois mil e dezenove (2019). Porém como a demanda 

da instituição para o natal e o iniciar do próximo ano as cartas não puderam ser respondidas 

apenas entregues.  

Acreditamos que apesar de termos saído do planejamento anual das aulas de filosofia, 

a turma do quarto ano ganhou muito ao aprender sobre sentimentos, emoções, respeito, 

empatia e histórias de vida. 

 

5.5 Quarto ano de aulas do projeto em 2019 

 No final do ano de dois mil e dezoito (2018) a turma demostrou ao projeto que 

estavam aptos a trabalhar outros temas que não fossem as questões que envolvessem 

sentimentos e condutas físicas. Expondo ao projeto de extensão estarem prontos para 

acompanhar o planejamento do tema elaborado para as outras turmas presentes no programa. 

 No entanto, antes de adentramos ao tema do ano letivo escolhido pelo laboratório 

definimos que este ano (além de ser o último ano da turma no projeto) teria como objetivo o 

desenvolvimento criticista dos alunos e o aprofundamento dos mesmos na comunidade de 

investigação filosófica, dado que durante os anos de projeto demostraram a extensionista que 

estavam preparados para tal tarefa. Por esta razão a turma compartilhou do tema escolhido 

para o ano, a mitologia grega. Com um tema amplo e diversos foi possível construir aulas que 
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trabalhassem pontos primordiais para esta turma como: confiança, reflexão, reconhecimento, 

formas de amar e relacionamentos tóxicos. 

 Para iniciarmos as aulas escolhemos levar para eles uma dinâmica chamada ―feitiço de 

bruxa” 
54

 a turma recebeu bem à volta às aulas de filosofia demonstraram muito carinho e 

saudade da professora e do momento filosófico. Começamos a aula distribuindo as folhas e 

explicando a brincadeira, as crianças todas fizeram e ao acabarem revelamos o que deveria ser 

feito. A surpresa estampava os rostos das crianças da turma que haviam preparado muitas 

coisas para os colegas. Apesar do espanto todos participaram da dinâmica e os alunos que 

preencheram as folhas com atividades em dupla, a professora se dispôs a brincarem com eles. 

Após terminamos a brincadeira conversamos rapidamente sobre aquilo que desejamos para os 

outros e como esses desejos se volta para nós, assim como a brincadeira. 

 Na próxima aula visando ensinar para a turma o que era mito e quais os seus 

desdobramentos preparamos uma brincadeira de dardos “diga sobre o mito” 
55

 e após uma 

atividade “verdade ou mito”
56

. 

 Os alunos demostraram interesse pela atividade ainda mais pelo fato dela garantir 

fichas de pontos e no final ter um ganhador e por serem muito competitivos acabam por 

adorar atividades desse modelo. Esta atividade ao longo do ano mostrou ser essencial, pois foi 

a partir dela que a turma conseguiu ter uma boa compreensão do que é ou não mito e qual a 

sua importância na comunidade. 

Após começamos a dar inicio aos mitos e procurando sempre construir uma ordem 

cronológica para que os alunos memorizassem os acontecimentos e absorve-se melhor as 

questões de o mito ter um papel significativo na sociedade buscando explicar fatos que os 

homens antes não conseguiam explicar. 

Portanto na próxima aula além de introduzirmos os mitos houve a participação do 

novo voluntário do grupo, o qual a turma recebeu bem, mas se apresentou mais agitada do que 
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 Cada aluno deve desenhar e escrever na folha em branco aquilo que ele quer/deseja que o colega faça dentro 

de sala de aula Após todos terem desenhados é a hora de revelar que aquilo que foi desejado para o colega o 

próprio feiticeiro deverá fazer, assim cada um terá que ler o seu desejo e ir na frente da sala fazê-lo. 
55

 Brincadeira de dardos foi desenvolvida pela extensionista, primeiramente deve-se fazer grupos de 4 alunos, 

cada grupo na sua vez deve jogar o dado e o número acertado será correspondente as perguntas que estão no 

tabuleiro de dardos. A dupla deverá responder à questão, a cada questão acertada ganha-se uma ficha que 

representa 2 vidas que poderá ser usada para a próxima atividade, (valendo a chance de pular ou escolher a 

questão a ser respondida), a dupla que errar a questão não ganhará as fichas de vidas. 

Depois da dupla não saber responder à questão, está poderá ser repassada para uma próxima dupla que queira 

responder, caso os alunos não conseguiam participar, a professora será responsável por esclarecer a questão. 
56

A atividade verdade ou mito é uma continuação da brincadeira de dardos, assim com os grupos ainda montados 

as fichas devem ser expostas no meio da sala. A dupla que tiver fichas de vida poderá escolher por qual questão 

irá começar ou se começa primeiro que as outras duplas. As duplas devem responder se a pergunta é mito ou 

verdade levantando a plaquinha. Após a atividade deve voltar a questão ―Construindo Mitos‖ da Brincadeira de 

dardos para completar a atividade. 
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de costume. Sendo necessárias longas conversas sobre a conduta que os alunos deveriam 

apresentar em sala de aula. Após a conversa fizemos a leitura do mito “O surgimento do 

universo”
57

, o qual fora debatido no restante da aula. Observando que a turma compreendeu a 

história, passamos para a atividade da roda filosófica guiada,
58

 a qual nos surpreendeu por 

terem muitas respostas reflexivas demostrando que conseguiram correlacionar o mito com 

suas vivências, não somente em sala de aula, mas também fora da escola. Como a discussão 

foi ampla e a turma estava agitada por conta da novidade de um novo professor, não 

conseguimos dar início à atividade “E se?” 
59

 deixando está para a próxima aula. 

Na aula seguinte antes de começarmos a atividade anterior relembramos o mito com a 

ajuda de alguns colegas e discutimos o que poderia ser feito para então a turma começar a 

escrever. Terminada esta primeira atividade demos início a próxima, que era uma produção 

textual intitulada “Construção do mito”
60

 para tal elaboramos uma espécie de jogo de cartas 

para ajudar as crianças a escreverem um mito de acordo com a criatividade deles e também 

com o objetivo de apresentar novos deuses que seriam trabalhados nas próximas aulas.  

Por ser uma atividade feita em grupo e que necessitava da escrita teve a duração de 

sete aulas contando com reescrita do mito por conta da correção ortográfica feita pelos 

extensionistas e a ilustração do mesmo. 

Com os mitos criados pela turma e suas ilustrações decidimos pedir para que cada 

grupo escolhe-se uma carta das modalidades do baralho para que estas fossem ilustradas pelos 

extensionista, dado que a ideia era construir um mural que ficasse exposto na escola com as 

atividades do quinto (5°) ano e também da outra turma participante do projeto da 

responsabilidade da extensionista, o segundo (2°) ano, este recebeu o nome de “Novos 

Pergaminhos” 
61

.  
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 O mito foi rescrito pela extensionista buscando retirar os elementos que poderiam assustar as crianças. A 

rescrita pode ser lida no apêndice deste trabalho. 
58

 A roda filosófica guiada é o momento em que os professores levam para a turma questões filosóficas acerca do 

tema da aula para que os alunos debatam a respeito de tais. 
59

 Atividade elaborada pela extensionista onde os alunos deveriam escrever qual/quais atitudes tomariam se 

estivessem na posição do titã Cronos 
60

 A produção textual acompanha um jogo de cartas com vários personagens da mitologia grega, entre eles 

deuses e deusas, heróis e criaturas mágicas que foram descritos para auxiliar os alunos na elaboração de seu 

próprio mito; assim como lugares mitológicos ou não, objetos que fazem parte dessa vasta cultura, além de cartas 

de objetivo que tinham como função direcionar o texto. Para cada grupo, foram entregues 4 cartas de cada 

modalidade e duas folhas em branco para a construção do mito.  
61

 O mural Novos Pergaminhos possuía atividades relacionada a mitologia grega das duas turmas da 

extensionista, sendo o 5º ano e o 2ºano, tendo como objetivo a construção da socialização entre as crianças, 

apesar da diferença de idades. 
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Dando continuidade à linha cronológica foi escolhido uma animação do mito de 

Zeus
62

 que foi exibida no projetor. Após a primeira parte da animação ser apresentada, os 

extensionistas iniciaram a primeira roda filosófica guiada. Nesse momento, os alunos foram 

capazes de trabalhar a distinção entre dois modos de se pensar o ―tempo‖. O primeiro modo 

diz a respeito de um tempo cotidiano, o qual é marcado pelas horas e por situações previsíveis 

como acordar, dormir e horário para comer, coisas que os auxiliavam com seus deveres e 

obrigações; enquanto o tempo não-cotidiano é aquele com o qual não se pode contar e que 

remete a situações inesperadas como enfermidades, mortes e demais dificuldades que ocorrem 

na vida.  

Na segunda roda filosófica guiada, qual a principal questão ―O que te ajuda a passar 

por tempos tubulosos? Deram como sugestão ignorar o problema, caso seja possível, e esperar 

para que o próprio tempo resolva a situação. Todavia, caso não seja possível, o mais viável é 

procurar alguém que goste e confie para que possa pedir ajuda.  

Os alunos também foram capazes de assimilar os ciclos de repetição da vida, como as 

ações do Cronos refletiam as do seu pai, o que ocorreu devido a influência que ele recebeu 

sendo criado junto ao titã Urano, o que não ocorreu com o deus Zeus, pois o mesmo não fora 

criado junto ao pai, e sim por outros titãs. Entretanto, os alunos também perceberam que a 

ação do deus em subjugar todos os outros titãs, fundamentado unicamente nos erros de seu 

pai, não seria uma atitude justa e sim de generalização irracional, pois os erros de uma pessoa 

não devem prejudicar cada indivíduo de um grupo não mais homogêneo.  

Na última aula antes do período de férias o mito de Hermes 
63

 foi apresentado a turma 

através da estratégia didática ―pipocando‖
64

 a qual deixou os alunos empolgados e atentos, 

pois queriam ser o próximo escolhido. Após a leitura e discussão do mito foi entregue aos 

alunos uma folha para que eles pudessem construir perguntas filosóficas para a roda, que seria 

discutida logo em seguida. 

Ao início do segundo semestre realizamos uma atividade de roda filosófica com as 

perguntas que foram propostas pelos alunos na última aula do semestre anterior, promovendo 

assim as propostas da comunidade filosófica. Com questões bastante reflexivas e com a turma 

toda querendo argumentar sobre as mesmas a atividade da roda filosófica teve a duração de 
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 Animação que conta o mito de Zeus em uma passagem do jogo God of War. 
63 O mito foi rescrito pela extensionista buscando retirar os elementos que poderiam assustar as crianças. A 

rescrita pode ser lida no apêndice deste trabalho. 
64

 A leitura pipocando se baseia na entrega de uma cópia do texto para cada aluno presente em sala, para manter 

a atenção dos alunos no texto a extensionista começa a leitura e solicita que um aluno continue, este lê até o 

momento que quiser e depois solicita que outro colega leia, assim por diante, até terminamos o texto. 
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três (3) aulas. Após o encerramento da roda foi apresentado a turma o mito do ―Nascimento 

dos deuses gêmeos: Ártemis e Apolo‖ 
65

 em formato de leitura pelos extensionistas.   

Após a leitura do mito foi realizada uma roda filosófica guiada com o objetivo de 

proporcionar as crianças o reconhecimento das próprias qualidades e as das outras pessoas, 

assim como trabalhar a inveja, tanto própria quanto alheia, além de reconhecer as limitações 

pessoais e como se relacionar com elas. 

Na aula seguinte começamos retomando as perguntas da aula passada com o intuito de 

encerrar a atividade de roda filosófica. E posteriormente pedimos para que os alunos 

realizassem de forma individual um desenho de cada um dos irmãos (Ártemis e Apolo), para 

que pudessem ser discutidos, a partir dos mesmos conceitos estéticos e morais, isto é: como a 

representação/descrição de personagens similares é afetada pelos costumes e estereótipos.  

Após explicarem o porquê de representarem os deuses na forma dos desenhos que 

fizeram e conversamos sobre os padrões estéticos impostos pela sociedade e conceitos morais 

expressados através de questões sexistas e familiares nos desenhos. Lemos para a turma o 

mito de origem da cidade de Atenas 
66

 e realizamos uma atividade escrita 
67

a respeito do 

mesmo.  

Na aula seguinte o mito do nascimento de Afrodite 
68

 foi lido para a turma e após a sua leitura 

foi feita uma roda filosófica guiada com o objetivo de reconhecer as relações amorosas e suas 

ramificações.  

Na continuação desta atividade a aula seguinte teve o mito rememorando juntamente com 

as perguntas e respostas que já haviam sido trabalhadas e em seguida a roda filosófica foi 

retomada com as perguntas que ainda não haviam sido debatidas. Durante esta atividade que 

envolvia questões como: o que é amor e quais exemplos podemos dar? e existe ―amor ruim‖? 

Entramos em uma discussão a respeito dos tipos de relacionamentos, homoafetivo e 

heteroafetivo. 

A turma que já discutia questões como estas durante os anos do projeto extensionista se 

mostrou indignada com os comentários preconceituosos vindo de um colega que era novo na 

turma e de outro colega que parecia não aceitar outras formas de relacionamento. Mesmo com 
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 O mito foi rescrito pela extensionista buscando retirar os elementos que poderiam assustar as crianças. A 

rescrita pode ser lida no apêndice deste trabalho. 
66

 O mito foi rescrito pela extensionista buscando retirar os elementos que poderiam assustar as crianças. A 

rescrita pode ser lida no apêndice deste trabalho. 
67

 A atividade escrita foi elaborada pela extensionista, esta teve 4 questões reflexivas como as que são 

trabalhadas nas rodas filosóficas.  
68

 O mito foi rescrito pela extensionista buscando retirar os elementos que poderiam assustar as crianças. A 

rescrita pode ser lida no apêndice deste trabalho. 
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a intervenção da extensionista para explicar questões culturais como homofobia e racismo, os 

outros alunos se sentiram à vontade para participaram da conversa de forma sadia, expondo 

estarem aptos a argumentarem a respeito de quaisquer assuntos, mesmo que eles sejam apenas 

crianças que convivem em ambientes tóxicos e com muitos pré-conceitos. 

Para enceramos as aulas separamos as duas (2) últimas aulas para que as crianças 

pudessem construir uma carta para os quatro (4) anos de filosofia, relembrando que o projeto 

de extensão chegou ao seu final este ano.  

Como esta turma foi a primeira e única a participar do programa por quatro (4) anos e 

alcançou melhoras significativas ao longo desses anos, a extensionista organizou para eles 

uma formatura onde poderá ser entregue os certificados: de aulas de filosofia, do projeto de 

judô e das oficinais, além de ser uma despedida do projeto e da extensionista para eles. 

 

5.6 Além das aulas: a prática das oficinas 

 Durante as aulas de filosofia a extensionista percebeu que alguns assuntos 

necessitavam de serem trabalhados com mais tempo além dos cinquentas (50) minutos de 

aulas. Com isso se disponibilizou a elaborar oficinas para suprir as necessidades da sua turma 

e práticas interativas entre a turma e os outros alunos da escola. 

 Conversando com a direção pedagógica houve uma disponibilização dos horários extra 

aula de filosofia para serem realizadas as oficinas e convites para planejamentos da semana da 

criança e consciência negra.  

 No ano de dois mil e dezesseis (2016) fizemos uma oficina a respeito de empatia, a 

qual se intitulou ―Os sentimentos do meu coleguinha‖. Na semana da criança foi elaborada 

nove (9) oficinas simultâneas e quatro (4) brincadeiras de grupo envolvendo as turmas da 

escola durante três (3) dias com a participação de dezesseis (16) voluntários
69

, esta foi 

denominada ―Semana da criança‖.  

As oficinas foram: ―Mão na massa‖ onde as crianças aprenderam/produziram 

massinhas à base de farinha de trigo; ―Contação de histórias‖ na qual as crianças ouviam 

histórias clássicas infantis; ―Jogo da onça‖ é um jogo indígena de tabuleiro que tem como 

objetivo prender a onça em um canto do tabuleiro; ―Tangram‖ é um quebra cabeça chinês 

formado por peças geométricas, onde o objetivo é formar figuras; ―Produzindo meu marcador 

de livro‖ as crianças confeccionaram a partir de cartolinas, papeis cartões e canetinhas 

marcadores para livros; ―Fazendo teatro‖ com um grupo de teatro da universidade federal de 
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São João del Rei as crianças fizeram exercícios teatrais e assistiram uma mine peça; 

―Aprendendo Capoeira‖ com um professor voluntario as crianças participaram de uma aula 

experimental de capoeira; ―Roda de música‖ as crianças puderam ouvir juntas músicas dais 

quais não tinham contato; ―Yoga‖ com uma professora voluntária as crianças praticaram 

alguns exercícios de yoga.   

As brincadeiras foram escolhidas com o objetivo de interagir todas as turmas da escola 

brincando juntas apesar da diferença entre as idades. As escolhidas foram: ―telefone sem fio‖; 

―passa anel‖; ―mãe de rua‖ e o ―mestre mandou‖. 

Na tarde da consciência negra foram elaboras seis (6) oficinas simultâneas com o 

apoio de nove (9) voluntários, esta foi denominada ―Tarde da consciência negra‖. As oficinas 

foram: ―Roda de música com Rap‖ com a presença da rapper Mari P. as crianças conheceram 

um pouco do estilo da música; ―Mitos e lendas‖ as turmas ouviram os mitos e as lendas 

africanas; ―Praticando capoeira‖  com um professor voluntário os alunos mais uma vez 

tiveram contato a arte marcial; ―Tugu-na‖ o grupo de extensão da graduação de história foi ate 

a escola compartilhar com as crianças a história da África e seus descendentes; ―Roda de 

música raízes da terra‖ o grupo de música da cidade apresentou para as crianças as músicas 

africanas compostas por tambores; e por fim; ―Sessão de fotos‖ onde os alunos visualizaram 

as fotos da semana da criança daquele ano. 

No ano de dois mil e dezessete (2017) a turma participou de mais uma oficina a 

respeito de empatia intitulada ―O que eu sinto‖ e para a semana da criança a extensionista 

organizou uma tarde de oficinas no campus Dom Bosco da Universidade Federal de São João 

del Rei, com a participação de quatro (4) voluntários, esta foi denominada ―Tarde das 

estrelas‖. As atividades deste dia foram envoltas ao tema do Pequeno Príncipe, sendo elas: ―A 

minha estrela carrega o meu desejo‖ onde as crianças deveriam montar uma dobradura de 

estrela e dentro dela colocar um papel com o seu maior desejo; ―As aventuras do Pequeno 

Príncipe‖ as crianças tiveram a oportunidade de assistirem curtas animados do personagem do 

livro; ―Visita ao planetário‖ conheceram um pouco sobre o universo e os planetas em um 

laboratório da instituição; e por fim; ―Explorando o campus‖ foi o momento em que todas as 

crianças juntas da escola puderam brincar na área externa do campus. 

Em dois mil e dezoito (2018) foi organizada novamente uma tarde de oficinas para 

comemorar a semana da criança, esta foi denominada ―Tarde interativa‖ e contou com a 

presença de seis (6) voluntários com quatro (4) oficinas, sendo: ―Atividade esportiva mexendo 

o corpo‖ onde um professor ensinou as crianças a fazerem vários exercícios físicos que 

podem ser feitos nas próprias aulas de educação física; ―Teatro de sombras‖ as crianças 
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participaram e aprenderam como montar um teatro com um lençol e luz; ―Jiu-Jitsu‖ 

novamente com a contribuição de professores exterior a universidade as crianças puderam ter 

contato com mais um estilo de artes márcias; e por fim; ―Contação de histórias e pinturas: o 

segredo do mar‖ a partir de uma leitura em grupo as crianças pintaram os animais marinhos 

presente no livro. 

Apesar de ao longo dos anos as oficinais terem diminuídos de quantidade acredita-se 

que não houve mais necessidade de um trabalho extra aula para ensinar as crianças coisas 

como: o cuidado com o outro e que tocar com agressividade no corpo do colega é um esporte 

e isso somente se pratica dentro de um tatame. Adiante no próximo capítulo será exposto os 

possíveis resultados obtidos perante as aulas e oficinas de filosofia do projeto extensionista.   

 

 6. RESULTADOS 

 

Os resultados registrados neste trabalho são envoltos a declarações da equipe escolar, 

do laboratório de filosofia infantil e da experiência da voluntária. Quando nos referimos a 

proporção de medidas qualitativas e quantitativas em relação ao trabalho da extensão na turma 

tende-se a recordar que a filosofia não é uma ciência baseada em fatos empíricos, dado que, a 

mesma não utiliza de metodologias empíricas nem ao menos formais que permitam  observar 

desde o início resultados positivos ou negativos. Desta maneira, a filosofia deixa de ser 

compreendida como uma atividade que visa resolver problemas e tende a ser vista como uma 

maneira de observar o mundo de diferentes formas. 

Se tratando da filosofia essa é uma disciplina fundacional
70

, operando por meio de 

problemas que passam aos olhos da comunidade despercebidos, uma vez que a mesma oculta 

eles em hipóteses invisíveis do dia a dia, das religiões, das ciências e das artes. Desta maneira 

é simples compreender os problemas da matemática, física e tantas outras disciplinas, porque 

estes são empíricos, ocupam-se de descobrir como podemos medir algo, como são as coisas e 

outras tantas perguntas, são questões a serem observadas e sistematizadas cientificamente. No 

entanto, os problemas fundacionais que ocupam a filosofia como coloca Murcho (2010), são 

diferenciados. Estes não são evidentemente de carácter empírico e nem de carácter formal. 

Desta forma, não se é capaz de solucioná-los pelos métodos das ciências empíricas e nem pelo 

método das ciências formais. Sendo assim, pode-se tentar resolvê-los de duas maneiras:  
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Defender que tais problemas ou podem ser interpretados de outro modo — como 

problemas hermenêuticos, linguísticos ou lógicos, como problemas de história da 

filosofia ou das ideias, como problemas psicológicos ou sociais — ou devem ser 

abandonados por serem insusceptíveis de resposta cabal, podendo apenas ser objeto 

de opiniões a esmo, sem integridade cognitiva. (MURCHO, 2010) 

Compreende a natureza da filosofia quando percebe que a atitude contra a 

possibilidade da filosofia enquanto uma prática cognitiva é íntegra, é uma posição filosófica, 

que pode ser formulada através da sentença: ―as únicas perguntas cuja resposta vale a pena 

procurar são aquelas para as quais já temos uma metodologia estabelecida que permita dar-

lhes resposta‖ (MURCHO, 2010).  

Consequentemente, pelo fato de não poder demonstrar esta posição, nem ao menos 

argumentar a seu favor, recorre-se unicamente a uma metodologia científica, refere-se a uma 

posição filosófica na qual a única maneira de se amparar é argumentar filosoficamente ao seu 

favor.  

Sendo assim, temos como parâmetro de desenvolvimento da turma além de 

observações em todo o ambiente escolar, atividades e depoimentos que apresentam uma 

crescente mudança nas atitudes e pensamento dos estudantes. 

 

6.1 Procedimentos dos resultados 

Como dito anteriormente, a filosofia não possui meios para comprovar o 

desenvolvimento da vivência empática em cada aluno da turma retratada neste trabalho. Por 

este fator, a aluna extensionista buscou registrar o desenvolvimento da turma a partir de 

atividades, rodas filosóficas, comentários, convivência no ambiente escolar e o fator 

primordial que foi o relato da equipe pedagógica da escola. 

Além de analisar os resultados habituais que se tem a desenvolver na comunidade de 

investigação filosófica que são as habilidades do pensamento propostas por Limpam, na qual 

o objetivo é estimular o desenvolvimento das habilidades cognitivas  dos alunos para que os 

mesmos adquiram um “pensamento de ordem superior‖ se convertendo deste modo a serem 

seres mais racionais evitando de toda forma comportamentos antissociais. Além do 

desenvolvimento das habilidades de pensamento o laboratório também preza pela evolução 

dos alunos perante a construção das perguntas filosóficas. Desta maneira com estas 

habilidades expostas nos materiais de apoio escritos pelo filósofo e sob a orientação da tutora 

do laboratório de filosofia infantil, foi possível também analisar o desenvolvimento da 
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construção das perguntas de simples compreensão
71

das perguntas filosóficas
72

 dos alunos por 

meio das atividades apresentadas para a turma. 

A respeito da aprendizagem do ato de empatizar por meio das aulas de filosofia, esta 

pode ser notada mediante as aulas semanais de filosofia através das observações da 

extensionista, professores(as) ao decorrer dos anos no fundamental I, da supervisora escolar, a 

participação dos alunos nas aulas de filosofia e nas aulas normais, além dos relatos da própria 

turma, comentários no ambiente escolar e especialmente o comportamento dos alunos para 

com os colegas, professores e escola como um todo. 

Em busca de uma matriz que comprovasse além do fato da comunidade de 

investigação filosófica ser eficaz (uma vez que esta já foi comprovada por inúmeros trabalhos 

acadêmicos como por exemplo, o programa de filosofia para crianças de Matthew Lipman: 

Uma concepção liberal da educação (2011) e o ensino de filosofia para crianças na 

perspectiva de Matthew Lipman (2013), e, o próprio laboratório de filosofia infantil apresenta 

todos os anos os resultados deste trabalho na Semana de Extensão da Universidade Federal de 

São João del Rei
73

) necessitava de um recurso que expusesse os resultados obtidos por meio 

das aulas de filosofia da extensionista em que as crianças presentes naquela turma específica 

desenvolvessem ao longo dos quatro (4) anos de trabalho a consciência do ato de empatizar e 

se tornassem seres empatizadores. Para tal comprovação foram recolhidos relatos dos três (3) 

professores regentes que lecionaram na turma durante os anos de trabalho do projeto 

extensionista além do relato da supervisora escolar do ensino fundamental I. Estes serão 

ponderados nas seções a seguir. 

 

6.2 Relato da direção escolar 

A equipe pedagógica da escola escolheu a supervisora do Fundamental I para relatar a 

sua visão sobre as aulas de filosofia e o trabalho da extensionista para com a turma, expondo 

se realmente houve melhora no comportamento dos alunos e se as crianças conseguiram se 
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 São aquelas que podem ser respondidas por meio de um texto base usando apenas a compreensão do mesmo 

para respondê-la. 
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 São aquelas que estimulam a discussão de um determinado tema, que não são respondidas apenas tendo 

compreensão do texto. 
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 A Semana de Extensão - SEMEX é uma semana que ocorre no mês de outubro todos os anos e tem o objetivo 

de apresentar a área acadêmica da UFSJ os projetos de extensão da própria universidade e divulgar os resultados 

obtidos pelo mesmo, promovendo desta maneira a produção acadêmica.  
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tornar seres empáticos assim como proposto no trabalho à longo dos quatro (4) anos de 

extensão. 

A supervisora começa o relato contando sobre a sua situação na escola e sobre a turma 

que se iniciava no primeiro (1º) ano sendo uma turma pequena e que uma determinada 

professora a assumiu. Ao longo dos meses iniciais ela relata ter notado um comportamento 

diferente da professora com a turma em relação às outras professoras e suas turmas, pois esta 

mantinha sempre a porta fechada e quando a direção escolar necessitava passar um recado 

para a turma se deparavam com a professora chamando a atenção das crianças, porque 

estavam brigando ou sentados em baixo da mesa. 

Tais atitudes e problemáticas da classe foram levadas para outros professores, dos 

quais não apresentaram nenhuma solução. No entanto, apesar do esforço da professora 

regente as tentativas de conciliação da classe foram em vão. Desta forma, a supervisora 

solicitou que uma professora eventual auxilia-se a regente, separando a classe e fazendo 

trabalhos com eles fora da sala. Essa situação segundo a supervisora se estendeu até metade 

do ano, pois no mesmo período a mesma foi remanejada para outra escola e deixou todos os 

profissionais presente atentos à importância de apoiar a atual professora da turma.  

No ano seguinte em dois mil e dezesseis (2016) a supervisora voltara a escola, depois 

de pedir remoção do outro colégio.  Mas com o devido histórico da turma quem ficou 

responsável por assumir as aulas foi um professor designado que não tinha muitas 

possibilidades de escolha enquanto os outros efetivos demonstraram não querer a 

responsabilidade de lecionar para aquele grupo de alunos, que naquele ano teriam doze (12) 

integrantes.  

A supervisora destaca que não era inesperado o fato da turma ter continuado com as 

mesmas atitudes e ainda ter adicionado mais, como: a violência entre eles e para com o 

professor regente daquele ano (2016), a prática de bullying, apossar-se dos pertences de 

outros e chegar a um extremo estresse por quaisquer discussões, além da fala constante sobre 

sexo. 

Ainda que o educador regente busca-se ensinar as crianças, nada pareceu ter evoluído 

e a supervisora identificou uma insatisfação no mesmo. Desta forma, ela relembra a 

solicitação que fez ao projeto extensionista de trabalhar com a respectiva turma e o mesmo 

logo se prontificou a atender os pedidos e iniciar os trabalhos no mês de março.  
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Inicialmente as aulas com o segundo (2º) ano se iniciou com duas integrantes que se 

tornaram responsáveis pela turma, uma delas era novata na escola e a outra já havia 

trabalhado com outras turmas no ano anterior. As aulas oferecidas pelo projeto não tinham a 

presença do professor regente. Porém existia entre a extensionista mais experiente e o 

professor um contato constante afim de compartilhar novidades sobre o comportamento das 

crianças e melhoria das mesmas. 

Ela relata que devido a esse contato da professora de filosofia com o professor da 

turma, foi possível compreender melhor os problemas que o educador estava enfrentando 

diariamente em sala de aula. Devido a vulnerabilidade social, violência doméstica e outros 

fatores sofridos pelos alunos, eles viam o professor como um alvo em potencial para 

descontar suas frustrações. Em uma ocasião mais grave, o professor foi envolvido em uma 

tentativa de agressão, na qual um aluno tentou acertar o professor com uma tesoura, após o 

mesmo tentar apartar uma briga de alunos.  

Mesmo com as tentativas do professor, a turma que sempre estava em conflito não 

aprendia, desta forma o trabalho da extensionista foi primordial. Além do contato com o 

professor, a extensionista se prontificou a escutar os alunos, que a cada aula a abordavam com 

algum ocorrido nas suas casas/cotidiano. Foi através desse contato que a escola conseguiu se 

atentar melhor aos problemas relacionados à turma e os alunos começaram a apresentar uma 

melhora na produtividade.  

A supervisora relata que apesar das melhoras, o professor ainda se mostrava 

desmotivado e optou pela possibilidade de sair da escola, preferindo ficar desempregado a ter 

que ver suas condições psicológicas se negativarem ainda mais devido às agressões dos 

alunos. Justamente nesse período uma das professoras de filosofia teve que se retirar do 

programa e apenas uma extensionista assumiu a turma que perdurou até o final do ano.  

O segundo semestre se iniciava e a extensionista que permaneceu viu a necessidade de 

atender a turma e o professor mais intensamente. Logo, trouxe para as crianças uma aula de 

judô, no qual ao invés de serem feitas nas aulas de filosofia, era executada em uma aula de 

educação física, já que as crianças tinham duas aulas na semana. Com um tatame improvisado 

para as aulas, os alunos aprenderam que o corpo do colega só poderia ser tocado dentro do 

tatame e como esporte. A percussão das aulas de judô foi assunto para todos os integrantes da 

escola, o que levou a mesma a pedir para que fosse incluída as aulas para outras turmas, sendo 

assim um sucesso, tanto para a turma do segundo (2°) ano que aprender a conviver melhor 

com os seus colegas como para as outras salas de aula.  
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O vínculo da professora de filosofia se tornou cada vez maior com a escola e com isso 

a supervisora a pediu para que fossem executadas oficinas neste ano para toda a escola na 

semana das crianças e no dia da consciência negra. Sendo assim a extensionista levou várias 

oficinas para as turmas, dentre elas, esportivas como a capoeira. A supervisora registra que o 

sucesso das aulas de filosofia era visto por todos, pois o olhar de satisfação das crianças era 

grande e a extensionista sempre buscava registrar as atividades e expor na escola. O final do 

ano se aproximava e mesmo as crianças ainda não estando alfabetizadas, era visível a melhora 

de seus comportamentos e suas produtividades e no caso do professor regente da turma foi 

necessário que a professora interviesse buscando ajuda para ele com um psicólogo da 

Universidade.  

    No ano de dois mil e dezessete (2017) a supervisora descreve que muitas mudanças 

aconteceram e a responsabilidade da turma passou a ser de uma professora efetiva já 

aposentada. As aulas de filosofia continuaram e a extensionista seguiu o seu planejamento de 

aulas voltado para a empatia. De um lado a professora regente tentava recuperar a carência 

das séries anteriores e alfabetizar as crianças e de outro a educadora de filosofia buscava 

humaniza-los com suas aulas de apenas cinquenta (50) minutos.  

Ao decorrer do ano, a melhora dos alunos era significativa e toda a escola conseguia 

perceber. Mais oficinas foram oferecidas pela professora de filosofia, não só para aquela 

turma, mas para toda a equipe pedagógica da escola. Com o êxito da professora regente da 

turma, foi pedido para que ela desse continuidade em dois mil e dezoito (2018) e juntamente 

com ela a professora de filosofia que introduziu uma nova professora em suas aulas de 

filosofia. A nova integrante do projeto não foi bem aceita pela turma. Isso levou a nova 

integrante a desistir do projeto e mais uma vez a professora de filosofia regia suas aulas 

sozinha.  

Devido a pré-adolescência se estabelecendo nas crianças os conflitos voltaram e a 

professora extensionista teve que aprofundar-se mais em aulas voltadas para os sentimentos e 

para a empatia. Assim o ano se sucedeu e o apreço dos alunos pela professora era 

imensurável, o qual levou eles a pedir à direção escolar para realizar uma surpresa e a mesma 

atendeu ao pedido dos alunos.  

A supervisora conta que com o findar do ano mais surpresas vinham, a professora de 

filosofia trazia para aquela turma não só projetos, mas produção e encenação de peça teatral, 

trabalhos em grupo - já que a amizade e o respeito se estabeleciam naquela turma - e 

a elaboração de cartas para a Casa Lar. 
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Neste meio tempo, mais um integrante do projeto de extensão tentou ajudar a 

professora extensionista, mas novamente a voluntária não deu continuidade no ano seguinte 

de dois mil e dezenove (2019). A supervisora destaca que apesar do êxito com as crianças os 

novos membros que tentaram acompanhar a turma acreditavam ser fácil trabalhar com eles e 

o resultado não era o mesmo, logo acabaram por deixar o projeto. 

 A supervisora enfatizou que neste ano de dois mil e dezenove (2019) as crianças 

compartilham mais dos seus sentimentos e conseguiram se abrir mais para novas experiências, 

tanto que no segundo (2º) semestre aceitaram um novo extensionista, que começou a 

compartilhar dos últimos meses com a professora de filosofia. Neste ano também foi trocado a 

professora e passou a ser uma regente. 

Com base no progresso dos alunos, a professora de filosofia adentrou mais em 

assuntos filosóficos, levando para as crianças assuntos dos seus cotidianos e que 

desenvolvessem ainda mais a criticidade. A supervisora enaltece o trabalho da extensionista, 

visto que hoje os alunos relembram os conflitos antigos e identificam a mesma como pilar da 

história deles.  

Recentemente as crianças foram submetidas a uma prova de controle do Estado
74

, no 

qual foi inserida uma avaliadora para a aplicação da mesma e as crianças, na tentativa de tirar 

dúvidas, foram maltratadas pela avaliadora. Desta maneira, o grupo que acabou se sentindo 

desrespeitado exigiu respeito da mesma para com eles. Em sequência a avaliadora se retirou 

da sala e ao ir na diretoria declarou que notificará a superintendência a respeito do 

comportamento dos alunos daquela turma. Após a supervisora buscar saber dos alunos sobre o 

ocorrido, foi lhe dito que a mesma havia sido grosseira com eles. A então supervisora se 

sentiu orgulhosa daqueles alunos e intera que a reação deles para com a avaliadora foi devido 

às aulas de filosofia, no qual os fizeram reagir e não aceitar tais atitudes dos demais para com 

eles ou qualquer outro membro da sociedade.  

A supervisora conclui que as aulas de filosofia foram essenciais para o aprendizado e 

humanização dos alunos, já que os mesmos se tornaram indivíduos críticos, conscientes e 

empáticos, além de terem evoluído cognitivamente na aprendizagem. 
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 A prova do estado aplicado foi a ―prova Brasil - SAEB‖ esta é uma avaliação em larga escala aplicada aos 

alunos de 5º e 9º ano do Ensino Fundamental, nas redes estaduais, municipais e federais, de área rural e urbana. 
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portuguesa e matemática para cada uma das escolas participantes e esses índices de desempenho também são 

utilizados para compor o cálculo do IDEB.  
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6.2.1 Relato dos professores regentes e efetivos 

Os professores a contribuírem com seus relatos perante as aulas de filosofia e a 

transformação da turma, foram os regentes dos anos de dois mil e dezesseis (2016), dois mil e 

dezessete (2017), dois mil e dezoito (2018) e por fim, dois mil e dezenove (2019). 

    Inicia-se o relato com o professor regente de dois mil e dezesseis (2016), o qual declarou 

que assumiu a turma neste ano após ser contratado e não ter direito de escolha para assumir 

qualquer turma da escola. Logo, o mesmo teve que assumir a turma que foi rejeitada pelos 

outros professores efetivos da escola, pois eram crianças com histórico negativo, uma turma 

desafiadora, agressiva tanto com professores quanto com seus colegas de classe.  

A mesma apresentava dificuldades na aprendizagem, devido a questões disciplinares, 

falta de presença e interesse familiar entre outros fatores, que são essencial para uma criança 

nessa fase.  

O professor constatou que havia seis níveis de aprendizagem, incluindo analfabetos, 

porém seu tempo em sala de aula na maioria das vezes era para resolver questões conflituosas 

entre os alunos, já que até mesmo a tentativa de socialização para trabalhos em grupo era 

conflituosa. Pois, a turma não via a escola como lugar de aprendizagem.  

    As aulas de filosofia começaram na turma do segundo ano (2º) e logo de início o professor 

relatou não participar das aulas mas notava a melhora constante dos alunos, no qual os 

mesmos sempre compartilhavam com ele sobre as aulas, as atividades, a importância do 

diálogo e o trabalho em grupo.  

Relatou também por fim, que um laço de cumplicidade se estabeleceu entre os alunos 

e a extensionista de filosofia. E através do pedido da direção escolar e pelo fato das atividades 

de filosofia soarem por toda escola, a mesma realizou as atividades para as outras turmas. Por 

meio destas o professor destacou que elas colaboraram com a escola resultando em um 

novo/outro sentido de escola para a própria comunidade escolar.  

A professora efetiva dos anos de dois mil e dezessete (2017) e dois mil e dezoito 

(2018) que assumiu as aulas daquela turma, revelou que as adversidades da classe eram 

diversas, e eles ainda apresentavam dificuldades cognitivas, de relacionamentos, imaturidade 

e problemas de obedecerem ordem e lidar com a autoridade em sala de aula.  

A professora frisou que as atividades propostas pela professora de filosofia obtiveram 

um grande impacto no aprendizado, no relacionamento entre os alunos e em seus 

comportamentos.  
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Em dois mil e dezoito (2018) a educadora evidenciou que os alunos já acostumados 

com as aulas de filosofia, estavam mais críticos e que as crianças aprenderam a articular sobre 

assuntos que não compreendiam. Ainda, a mesma destacou que as aulas de filosofia e suas 

dinâmicas trouxeram para a escola um diferencial muito positivo.  

Com o último ano de aulas a professora regente de dois mil e dezenove (2019) declara 

que pode observar durante o ano letivo que as aulas de filosofia são proveitosas, que auxiliam 

os alunos em atividades em grupo e na argumentação proporcionando a eles um 

posicionamento em momentos necessários. 

Apesar de não estar presente nas aulas a mesma relata que os alunos sempre 

comentavam sobre as aulas e o que estava sendo trabalhado. E diante destes comentários e a 

forma como os alunos deixavam evidente os assuntos debatidos em sala, ela notava que as 

aulas de filosofia possuíam um papel primordial e destaca que estas deveriam estar presente 

nas escolas desde os primeiros anos (Fundamental I e II) para que desde novos os estudantes 

apreendessem a falar sobre aquilo que lhes incomoda e tornarem o desconhecido um bem 

comum através da aprendizagem.  

 

6.3 Análise dos dados de resultados 

Os resultados acumulados durante os quatro (4) anos de trabalho com a turma 

demonstram que as crianças desenvolveram um senso de empatia que foi notado pela equipe 

escolar e pela extensionista. Como não há possibilidade de divulgar a identidade de cada 

aluno, esta seção irá apresentar a evolução da turma em geral, assim como foi exposto nos 

relatórios de aula  e no panorama da turma. 

Conforme exposto pela equipe pedagógica da escola a turma apresenta resultados 

positivos diante das aulas de filosofia que tiveram neste longo período. Como extensionista 

posso afirmar que os alunos tiveram uma grande evolução, a começar pelo comportamento 

corporal dos mesmos. Quando iniciei meus trabalhos como voluntária nesta turma procurei 

construir um panorama das crianças para identificar em que grau de alfabetização estavam e 

constatei que todas eram semianalfabetos, eles não escreviam e alguns poucos alunos 

reconheciam as letras do alfabeto, isto também acontecia com os números. 

Após perceber o grau em que estavam comecei a notar logo nas primeiras aulas que a 

turma não era unida e que eram muito individualistas, outro fator evidente era que a turma 

toda se sentia coagida por um determinado aluno e este possuía conflitos com outro aluno da 
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turma e por muitas vezes os dois acabavam se resolvendo por meio de agressões físicas e isso 

assustava a sala deixando as outras crianças agitadas e reprimidas. 

Com uma sala em meio de caos se tornava impossível dar uma aula e por isso as 

crianças não conseguiam apreender nas aulas do professor regente, pois a todo momento era 

necessário parar a aula e chamar a atenção e como o mesmo estava sendo afetado diretamente 

pelas crianças ele não se sentia confiante para colocar as crianças em seu lugar de fala, por 

isto as chamadas de atenção eram sempre em forma de gritos e batidas na mesa ou no 

armário. Após ocorrer situações como esse durante meses era natural que a turma se tornasse 

cada vez mais ríspida com o professor e ele se tornasse cada aula mais frio com a turma. 

Além destes fatores tínhamos alunos com a autoestima em frequente declínio se 

anulando da sala a todo momento, como se não fizesse parte daquele grupo, mostrando a todo 

momento que eles deixavam a timidez tomar conta do seu ser, e por fim, havia o medo 

instaurado em todas elas, medo daquilo que viviam diariamente em seus lares e daquilo que 

poderiam vim a viver e como indivíduos diferentes cada um reagia de uma certa maneira, 

desde alunos se escondendo embaixo da mesa até comportamentos agressivos.  

Com essas causas que diria principais me preocupei em ensiná-los que tudo aquilo que 

estavam vivendo em sala de aula estava completamente errado, e que por mais que tudo se 

pareça problemas devemos reagir a eles de forma benéfica e saudável a nós mesmos, e mesmo 

que tudo seja frustrante é importante reconhecer que os outros não tem uma parcela total de 

culpa e que são indivíduos assim como todos e passam também por problemas e merecem 

serem reconhecidos e cuidados, assim como eles. Em harmonia com estes pontos que 

desejava ensinar a eles me propus a sair do convencional e unir a comunidade de investigação 

filosófica do Lipman que a extensão propunha com metodologias e pensadores que acreditava 

acrescentar a esta tarefa.  

Foi através disto que me apoie no educador Carl Rogers e em minhas aulas procurava 

sempre não reproduzir o comportamento ―violento‖ do professor e mostrar para as crianças 

que o caminho para resolver qualquer conflito era a paciência. Me dispus a todo momento 

seja ele qual for, estar presente e disponível para escutar o aluno, mostrando para eles que eu 

me importava com cada um deles e que estava acessível a ajudá-los a resolver os seus 

problemas e o ensiná-los de forma calma respeitando o tempo de cada uma para a 

aprendizagem. 
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Rogers, diz necessário entender que o aluno é um ser e não um pote que precisa ser 

preenchido, desta maneira me pus a vê-los como crianças puramente inocentes aquilo que 

estavam fazendo, compreendendo que os mesmo não tinham noção de suas atitudes que 

aquilo era somente reação às situações que vivenciavam no dia a dia e que eles eram puro 

sentimentos inexplicáveis e confusos para si mesmo. Por conseguinte, compreendi que os 

conteúdos de filosofia nunca seriam aprendidos se antes eles não fossem compreendidos 

como apenas crianças e me pus a ensinar através de outros caminhos e não apenas como uma 

professora conteudista e a trabalhar diversos assuntos de forma leve e pertencentes a  idade 

deles sem impor que absorvam a minha opinião já amadurecida daquele assunto. 

Após me tornar a pessoa mais calma e atenciosa com quem eles teriam contato durante 

os anos, me dispus a ensiná-los com meu próprio exemplo de que a paciência é uma virtude e 

através dela podemos resolver todos os nossos problemas, até mesmo entender o que estamos 

sentido. É importante lembrar que eles são apenas crianças e não conhecem/dominam seus 

sentimentos, muita das vezes aquele sentimento é originário e eles devem lidar com algo novo 

de um instante para o outro, com algo que não estavam dentro deles e agora está e se tornou 

confuso por não saberem o que é aquilo e de onde originou.  

Sendo assim, alie a teoria humanista de Carl Rogers com a metodologia montessoriana 

de Maria Montessori buscando continuamente ensiná-los a desenvolver sua paciência e 

compreender seus sentimentos.  

Com isto, era necessário aprimorar seus entendimentos sobre os sentimentos que os 

permeavam, e a minha função era aguardar com paciência a criança entender o que ela estava 

sentindo e se estava pronta para tal atividade proposta. Um exemplo corriqueiro desta prática 

de aguardar, era os casos dos alunos que diziam não querer fazer a atividade ou participar da 

aula, quando tal situação acontecia eu pacientemente me abaixava até a sua mesa e dizia que 

estava tudo bem não querer fazer a atividade naquele momento mas que até se sentir 

preparado para fazer tal ele poderia por gentileza abaixar a sua cabeça na mesa e quando 

estivesse pronto era só levantar o dedo e me dizer que estava pronto para fazer que eu iria 

ajuda-lo. Com está pratica os alunos entendiam que talvez se acalmar e pensar sobre o que 

estava acontecendo ali era a melhor forma de lidar e sobretudo ao ver seus colegas se 

divertindo ao fazer as atividades eles sentiam desejo de também participar daquele momento e 

em questão de instantes ou minutos (quanto se demorava mais) o aluno levantava seu dedo e 

me dizia que estava pronto. Somente este ato de dizer que está pronto já demonstra para a 
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própria criança que ela entendeu seus sentimentos e conseguiu lidar com eles de maneira 

positiva. 

Ainda se tratando das atividades, sempre busquei demonstrar a eles que eram capazes 

antes de qualquer ajuda que eu pudesse dar a eles me prontifiquei a perguntar você não quer 

tentar ou fazer sozinho. Então busquei entregar a eles atividades que os mesmos pudessem 

fazer sozinhos, trabalhos que se desenvolvem a coordenação motora fina, enfatizando cada 

vez mais que eram capazes e na idade certa para tal coisa. Para que uma criança se desenvolva 

é primordial oferecer a ela oportunidades que a faça crescer e não infantilizar ela como se a 

mesma fosse um pequeno bebê que depende do adulto para todas as coisas e necessidades.  

A criança precisa ver que ela é protagonista de suas próprias decisões para que 

desenvolva sua autonomia e eleve sua autoestima, desta maneira procurei sempre demonstrar 

a eles que os mesmos são detentores de suas decisões e que novamente permeado da paciência 

conseguimos resolver os conflitos, sendo eles externos ou internos. É claro, que em uma sala 

de aula o educador não pode deixar as crianças tomar decisões do que querem fazer e como 

querem, já que o professor compreende o que é melhor para a turma. Porém mesmo com este 

impasse é necessário deixar que eles escolham. Uma forma de demonstrar que eles são os 

possuidores das decisões e dar a criança duas opções e pedir para que ela decida o que quer 

fazer. Desta forma, ela estará escolhendo o que quer dentro das opções saudáveis para ela. 

Mais um exemplo para demonstrar como fiz isso em sala de aula foi por meio dos casos das 

crianças que se escondiam embaixo da carteira no horário de aula enquanto eu propunha 

alguma atividade. Quando os alunos tinham está reação, eu pacientemente me abaixava até a 

carteira e perguntava a ele se o mesmo preferia sair dali com a minha ajuda ou sozinho. Assim 

dou a ele duas opções e ele escolherá qual é a melhor para si, muitas crianças me 

pediam  ajuda para sair e outras preferiam sair sozinhas mas nunca havia a opção de não sair, 

portanto era só esperar alguns instantes a sua decisão e após ela poderíamos continuar a aula 

normalmente.  

Quando questionada sobre algo, ou alguma desobedecida, ou solicitada por ajuda, 

confidente de um determinado assunto e até mesmo quando havia uma percepção a respeito 

dos sentimentos de um aluno eu me colocava em sua altura para conversarmos, pois é de 

extrema importância que a criança note que o adulto/professor não é superior a ela mas sim 

igual a ela, no momento que ela tem essa percepção a mesma entende que pode se apoiar no 

adulto/professor e ser ajudada. Ainda em relação a este ponto, quando o professor é 

questionado pelo aluno o mesmo não deve somente dar os comandos para a criança, mas sim 
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explicar o porquê daquela ordem ou direcionamento e assim eu fazia toda vez que uma 

criança se dirigia a mim com questionamentos e desobediência.  

Como último ponto da educação montessoriana tinha o objetivo de mostrar para a 

criança que ela é importante. Em vista disso, procurei criar no meio das nossas aulas um 

tempo para demonstrar que elas eram importantes e que eu estava disponível para ouvi-las, 

assim como Rogers propõe. Então, ao início de todas nossas aulas fazíamos o ritual do amor 

como explicado no subcapítulo cinco ponto dois (5.2) e a todo intervalo ou tempo que tinha 

na escola fora de sala estava ao dispor delas.  

Conforme colocado em todo este trabalho, busquei trabalhar com a comunidade de 

investigação filosófica de maneira diferente da convencional que o laboratório aplicava em 

suas turmas de extensão. Meu plano motor para ela era desenvolver nas crianças não só as 

habilidades do pensar, mas três (3) grandes pilares que considerava importantes e os 

desenvolvi ao longo dos quatro (4) anos. 

O primeiro era recriar e amplificar o ato de perguntar o ―por que‖, já que este havia 

sido reprimido nas crianças, não só nestas, mas em quase todas as crianças pertencentes a esta 

geração. Quando se pergunta o ―por que‖ das coisas o rotineiro e os ideais de subordinação 

passam a se tornar coisas fora da vida cotidiana das crianças e o aprender juntamente com a 

curiosidade passam a se tornar atos fundamentais da existência deles. O segundo pilar 

constrói uma ligação com o primeiro, que é o fato de mostrar para as crianças que é possível e 

completamente normal sair fora do padrão, e, estimular os mesmos a edificar pensamentos e 

questionamentos que saiam fora do senso comum.   

A última matriz e talvez a mais essencial entre todas estas é a de desenvolver a 

empatia por meio da comunidade de investigação e esta foi trabalhada por meio das novelas 

filosóficas de Lipman, buscando sempre estimular e fazer compreensível o ato de empatizar 

por meio de obras literárias como o Pequeno Príncipe, Pocahondas e os Mitos Gregos.  

O ponto mais crucial das nossas aulas e o que motivou toda busca por outras 

metodologias que auxiliassem a melhora dos alunos foi a empatia, movimento este que um ser 

faz quando se depara com os sentimentos do outro que lhe causou dor, geralmente. Através de 

Stein me propus a desenvolver naquelas crianças a empatia Stainiana por meio de todas as 

diretrizes já citadas acima. Mas para se tornar um ser empático era crucial que a turma tivesse 

conhecimento e desenvolve-se os seus próprios sentimentos e os sentimentos que os mesmos 

tinham pelos outros, sentimentos estes bons. Além disto, era necessário reconhecer as outras 
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pessoas e olhar para elas através deles mesmos, para somente assim compreenderem o que era 

empatia e pudessem de fato sentir tal fenômeno em si. 

A construção de seres empáticos se deu através de todas as aulas, atividades, oficinas, 

metodologias, autores aplicados nas aulas, os quatro (4) anos de extensão, e da própria 

convivência com a professora extensionista. Sem todos esses fatores e ações não seria 

possível dizer que a turma se modificou e obteve êxito na tarefa de empatizar. Quando digo 

que se tornaram seres empáticos não quero dizer que são seres puros, perfeitos e sem maldade 

e até mesmo que são empáticos com todos aqueles que se encontram em suas vidas. Mas, sim 

que são crianças do qual hoje se encontram em um estado empático com os professores do 

cotidiano escolar, com os colegas de classe e com aqueles menos favorecidos. São crianças 

que evoluíram seus pensamentos e sua criticidade sendo capazes de lidar com diversas 

situações e as diversas problemáticas que envolvem a sociedade moderna na qual estão 

presentes, se unindo como um todo para desfazer as injustiças presentes em seu dia a dia, 

sendo estas as passíveis de serem desfeitas por eles. 

Além deste fator é possível observar que desenvolveram uma grande cumplicidade e 

amizade dentro da classe, não sendo possível mais constar brigas e agressões entre eles, mas 

sim, companheirismo, sensibilidade com os outros e a formação de uma sala de aula unida, 

sem problemas para se fazer uma atividade em grupo, seja ela, um grupo montado pela 

professora ou até mesmo por eles. 

 Em relação a convivência escolar nota-se uma turma calma e que possui respeito e 

educação aos demais integrantes da escola, sendo possível observar que as crianças estão a 

dar bom dia e a conversar com todos, seja outros alunos menores ou professores. A turma se 

tornou tão ―boa‖ de se trabalhar que os professores responsáveis pelo horário da merenda 

querem  se dispor a cuidar da mesa do quinto ano (5º) por serem menos agitados e mais 

amáveis com todos e entre si. 

Quando se refere à capacidade enquanto alunos devemos destacar a grande conquista 

de todos terem aprendido a ler e escrever mesmo com o atraso de dois (2) anos e além de se 

tornarem alfabetizados mostram grande desempenho nas outras disciplinas. Apresentam a 

cada nova aula um potencial inigualável para conteúdo que envolvem a criatividade e rodas 

de discussão com temas variados, sendo capazes de executar em questão de minutos 

perguntas elaboradas e filosóficas e quando sentem dificuldade sobre algo persistem até 

conseguir realizá-lo da melhor maneira possível que eles julgam. Com este comportamento da 
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turma ficou simples dar aulas para eles, pois em momento alguém se necessita de levantar a 

voz para pedir atenção ou chamá-los a atenção, basta parar a aula e pedir para que te ouçam e 

compreendam que estão a fazer algo inapropriado para aquele momento. 

Ademais as todas essas considerações relevantes creio que a  compreensão do termo e 

sentimento empatia poderia ser justificado pelo simples fato deles enquanto indivíduos 

reconhecerem sua história, seus momentos, os momentos de dor do outro, seus objetos de dor, 

o objeto do outro e entenderem que tal objeto causou/causa dor no outro por mais que seja 

diferente da sua dor. 

“A gente virou amigo com porrada! Era assim eu e ele brigávamos muito mas ai a 

gente de tanto brigar viramos amigos, porque quando a gente tava lá no segundo ano …. a 

tia ajuda a gente a contar porque você tava lá, você viu tudo ” 

A turma se sentia coagida por um menino que acabava agredindo todos da sala 

inclusive as meninas mas quando ele batia nas meninas um dos amigos chamava o outro para 

ajudar a bater no valentão da turma, porque ele entendia que não era certo fazer aquilo, já que 

sua mãe apanhava em casa do pai. Ele dizia para os outros meninos da sala e para o futuro 

amigo que em mulher não se bate e que deviam bater no valente para ele aprender. Após 

várias frases repetidas os meninos se juntaram e começaram a bater naquele que dominava a 

turma e perceberem que juntos eles eram mais fortes e não precisavam mais apanhar dele e 

muito menos brigarem entre sim ou disputarem força para ver quem iria ficar de ―amigo‖ do 

valente da turma para não apanhar naquele dia.  

Com estas ações mais uma vez se prova que as crianças quando são bem tratadas, 

recebem bons exemplos e tem alguém a disposição de ajudá-las elas agem conforme o 

esperado para uma criança como o emocional saudável e se espelham a quem está ao seu 

redor.  

“Tia eu gosto de você, porque você não grita com a gente e não bate na mesa. Você 

sempre pede silêncio por favor e quando você tira a gente, mas não é toda hora, é legal.” 

“Eu te amo. Sua aula é a melhor aula de todas as outras. Eu te adoro”. 
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CONCLUSÃO 

A fim de encerrar este trabalho pode-se concluir que o tempo dedicado às aulas de 

filosofia com o objetivo de transformar as crianças em indivíduos mais empáticos mostrou 

resultados.  

A respeito da problemática lançada neste trabalho, a qual se seria possível realizar uma 

educação empática por meio da comunidade de investigação filosófica proposta por Mathew 

Lipman, acreditamos haver uma certa possibilidade positiva. Tal, resultado otimista advém da 

experiência que a extensionista e a equipe pedagógica compartilhou com a turma.  

Percebe-se uma melhoria no comportamento dos alunos participantes das aulas do 

projeto extensionista não só por meio dos relatos, mas nas próprias discussões em que são 

protagonistas. O trabalho de tornar as crianças em seres empáticos partiu das aulas com 

metodologias diferenciadas da comunidade de investigação e principalmente do conceito de 

empatia para a filósofa Stein, onde a mesma entende que ser um sujeito empático é uma tarefa 

árdua, mas não impossível e que a empatia necessita de três etapas para ser realizada. 

Acredito que quando as crianças compreendem essa estrutura da empatia, podem praticá-la de 

forma natural e suscetível, se tornando assim seres empáticos e dispostos a evoluírem na 

esfera pessoal e social, contribuindo consecutivamente para o desenvolvimento cognitivo 

assim como ocorreu com está turma problemática. 
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APÊNDICE 

 

1. Mito: O surgimento do universo 

No início, havia apenas o Caos, uma singularidade em que as massas de tudo que 

existe estava junta e desordenada, formando um grande vazio de sentido que reinou durante 

eras. Foi quando Gaia e outras divindade primordiais começaram a colocar ordem e a Mãe 

Terra casou-se com Urano, o deus céu que reinaria sobre todas coisas. Todas as noites os 

deuses se encontram e geravam muitos filhos, tão poderosos que o deus céu temia ser 

derrubado por eles e os trancava no Tártaro quando nasciam. Após perder muitos de seus 

filhos, Gaia liberta o mais novo, o titã Cronos, senhor de todo o tempo, e pede a ele que 

tomasse para si o reino universal, derrubando seu pai e libertando sua mãe e irmãos.  

Cronos encontrou seu pai e em uma batalha épica o derrubou, reinando assim sobre o 

universo, garantindo a liberdade de seus irmãos. Porém, Cronos foi visitado pela memória de 

seu pai Urano, que afirmou o destino de seu filho: como fora feito comigo, será feito com 

você, e assim você também cairá pelas mãos de um de seus filhos. 

 

2. Mito: A origem de Hermes 

Quando nasceu, Hermes foi enrolado em faixas e colocado no vão de um Salgueiro, 

árvore sagrada, símbolo de imortalidade. Ainda muito pequeno, no mesmo dia em que nasceu, 

o deus livrou-se das faixas e conseguiu sair de seu berço. Viajou até a Tessália, onde roubou 

um rebanho de seu irmão Apolo. Para enganá-lo, muito esperto, amarrou ramos na cauda dos 

animais para que, enquanto andassem, os rastros fossem apagados e calçou as sandálias ao 

contrário para que o irmão seguisse a pista falsa. Quando Apolo descobriu o roubo, apelou 

para Zeus. Hermes, quando interrogado por Zeus, persistiu na negativa, porém, Zeus 

convencido da mentira do filho, obrigou-o a prometer que nunca mais mentiria no que 

Hermes concordou, porém acrescentou que não estaria obrigado a dizer a verdade por inteiro. 

Apolo previu que Hermes se tornaria o mestre dos ladrões. Mais uma vez, Hermes 

enganou o seu irmão Apolo e deu-lhe uma lira feita de casco de tartaruga dizendo ser uma 

homenagem por suas habilidades musicais. Apolo encantado com a homenagem esqueceu-se 

do gado. Nesse momento, Hermes percebeu que poderia ser mais do que um deus trapaceiro 

e, incentivado por seu pai irmão, aceitou a tarefa de levar sempre a verdade aos deuses. Então, 

Hermes recebeu de seu irmão o dom da velocidade, e de seu pai a chave-mestra de todos os 

reinos.  
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Então, Hermes se tornou o único deus rápido o suficiente para entregar mensagens 

instantâneas e o único a poder atravessar sempre todos os reinos, passando a ser reconhecido 

como O DEUS MENSAGEIRO. 

 

3. Mito: O nascimento dos deuses gêmeos 

Em uma de suas numerosas idas ao mundo dos mortais, Zeus encantou-se com a deusa 

Leto. A deusa era conhecida por sua forma tímida e discreta. Indo contra os matrimônios do 

casamento, Zeus e Leto passam a se encontrar, até que a deusa engravida de gêmeos. 

Indignada com a situação, Hera, a esposa de Zeus, pede a Gaia, mãe terra, que não permita 

que as crianças nascessem em terra firme. Então, Poseidon abriga Leto em uma ilha não fixa, 

onde a deusa poderia dar a luz a seus filhos.  

A primeira a nascer é Ártemis, a qual nasce com lindos cabelos negros, além de 

desenvolver-se de forma rápida e forte. Ártemis então ajuda sua mãe no nascimento de seu 

irmão Apolo, e ao ver toda a situação decide nunca ter filhos. Apolo nasce com lindos cabelos 

loiros. Hera, ainda indignada com o nascimento dos irmãos, ordena a cobra Píton que 

extermine a mãe e os filhos. Para protegerem-se, Zeus dá a cada um de seus dois filhos um 

arco com flechas, pratas como o brilho da lua para sua filha e dourados como o sol para seu 

filho. Apolo derrota a serpente e passa a ser reconhecido como o deus sol, enquanto sua irmã 

volta-se para a caça e é reconhecida como a deusa da lua. 

 

4. Mito: Cidade de Atena 

Na história clássica da Grécia, os cidadãos de uma cidade tiveram que decidir quem 

seria o patrono e protetor de seu lar. Então dois deuses se voluntariam para receber o título. O 

primeiro deles era Poseidon, que lutou ao lado de seus irmãos Zeus e Hades e juntos 

derrotaram os titãs. Após a vitória dos deuses, Poseidon fica encarregado de todos os mares e, 

por isso, se torna o protetor dos navegantes. A segunda deusa foi Atena. A deusa era filha de 

Zeus com Métis e nasceu de uma grande dor de cabeça entre uma discussão entre seus pais. 

De seu pai ela herdou a força e determinação, enquanto de sua mãe herdou a prudência e 

inteligência, se tornando então a deusa da sabedoria. Após muito debate, os cidadãos 

decidiram então que Atena seria a deusa patrona e fundaram a cidade de Atenas. 

 

5. Mito: Afrodite 

No início dos tempos, quando tudo ainda era caos e o céu e a terra não eram divididos, 

tudo era escuridão. Então, com a ação dos deuses, o céu e a terra se separam, fazendo surgir 
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uma luz tão forte, bela e perfeita que dela mesma nasceu a deusa Afrodite. Afrodite era de 

todos os deuses, a mais bela e responsável pelo amor dos homens.  

A deusa era perfeita aos olhos de qualquer um, podendo assumir a forma que quisesse 

para satisfazer a visão de quem a olhasse. Afrodite nunca foi criança e sempre orgulhou de 

todos os seus poderes, tanto que deles fez um cinto que continha todas as suas dádivas: um 

cinto mágico, feito do mais fino ouro, que continha todas as suas graças e atrativos, seu 

sorriso sedutor, sua doce fala, a eloquência dos olhos e seu suspiro persuasivo. Com ele, 

ninguém poderia resistir aos seus encantos. 

 

6. Jogo de cartas: Construindo o mito 

 

 

Cartas deuses e semideuses 
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Cartas deuses e semideuses 
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Criaturas mitológicas 

 

Artefatos mágicos 
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Artefatos mágicos 

 

Objetivos do mito 
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Objetivos do mito 
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Lugares mitológicos 

 

ANEXO 

 

1. Relatório da direção escolar 

 

Era o primeiro ano pra mim na escola Tomé Portes essa turma também estava 

iniciando no primeiro ano do ensino fundamental, era uma turma pequena, de encher os olhos 

dos professores efetivos: apenas sete alunos. As carinhas curiosas, os olhos brilhando tinha 

tudo pra ser um sucesso e a efetiva começou a trabalhar com eles. 

 A professora deixava a porta sempre fechada, nunca vimos a professora fora da sala, 

na porta ou com a porta aberta. E quando  íamos dar algum recado deparávamos com os 

alunos discutindo e a professora tentando resolver aquela situação, era comum também uma 

aluna sentada embaixo da carteira rasgando os papéis,  rasgava o caderno todo e não saía de 

lá. Porém quando tirávamos algum aluno pra conversar fora de sala, ele só ouvia e nada 

respondia, parecia a lei do silêncio. 
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 Pedíamos ajuda aos outros professores para resolver o caso e nenhuma sugestão era 

dada, comentávamos o caso em reunião e nada, nenhuma ideia e a cada aluno novo que 

chegava apresentava outra especificidade, coisas que não podíamos resolver.  

As vezes a eventual da época auxiliava pegando alguns alunos para trabalhar fora de 

sala e essa situação foi até a metade do ano. Nessa época fui nomeada para ir trabalhar em 

outra escola e ao sair recomendei a todos que apoiasse aquela professora porque a situação 

não era tranquila,  não tínhamos clima de aprendizagem e era nítido o esforço contínuo da 

regente para solucionar aquele caso. Eu dizia que quando eles acalmasse e tivessem disciplina 

iam aprender muito. Então fui embora em agosto, para outra escola. 

No ano seguinte pedi remoção e retornei à escola em fevereiro, estava lá agora como 

uma pessoa efetiva da rede estadual de ensino, não me foi surpresa quando essa mesma turma 

agora com 12 alunos sobrou para o último colocado da escola. Um designado em meio a 

muitas nomeações, muitos pedidos de remoção e aquela turma sobrou. Esses 12  alunos 

continuavam da mesma forma: aluna sentado embaixo da carteira e muitas vezes rasgando 

caderno, os alunos chegando ao estresse de fato por qualquer discussão. e alguns alunos 

diziam: ―eu já falei pra ele não mexer comigo, ele mexeu e apanhou‖, outros apropriava do 

que não era deles, outros falava muito sobre sexo, riam dos colegas, praticavam muito 

bullying e briogavam em sala de aula como se estivessem em um ringue de luta.  

Foi nessa época que o professor designado a assumir a turma se mostrava a trabalhar 

muito, realizar trabalho buscando alfabetizar a turma e ate com vias morais. Mas  logo se 

percebia uma insatisfação por parte do professor pois, tantas sementes eram lançada e nada 

germinava. Com este cenário na escola solicitei que o grupo Lafil atende-se esta turma que 

não era de seu costume atender, o pessoal de filosofia trabalhavam com aqueles alunos 

maiores da escola (4º e 5º ano) avisei que seria um desafio, pois era uma turma intrigante, 

tantas coisas feita nela e nada rendia. Mas a equipe do Lafil se prontificou e logo o trabalho 

foi tento sequência.  

Em sala de aula como a turma não rendia e não deixava o professor dar as aulas, o 

professor que era muito amigo da biblioteca da época se juntou a ela e a pediu para que se 

atende grupo de alunos na biblioteca enquanto ele em sala tentava trabalhar com outro grupo. 

A bibliotecária que era muito eficiente aceitou e passou atender além das turmas no horário da 

biblioteca algum grupo do professor em busca de ajuda-lo alfabetiza-los já que a turma estava 

matriculada no segundo ano mais não escrevia e nem conhecia as letras e os números.  

O trabalho do Lafil começou com a turma em março e era desenvolvido por duas 

extensionista, a Suelen e a Pâmela, a Suelen era novata na escola e a Pâmela já havia trabalho 
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na escola em outras turmas no ano anterior. As aulas das duas eram feitas sem a presença do 

professor regente da turma e no começo percebíamos que ambas tinham muito carinho com as 

crianças pois estavam sempre a ter muito cuidado com elas e no horário de intervalo davam a 

mão as crianças e as escutavam com calma. Logo percebi que o projeto iria trazer muitos 

frutos a escola, ainda não tínhamos um contato direito mais percebia que a Pâmela tinha 

criado um bom contato com o professor da turma que ela estava sempre a ouvir.  

Em maio notei que o professor estava muito desmotivado, eu pensava que era devido 

as nomeações e que o caso dele como era designado poderia estar com receio de ficar 

desempregado. Mas para a minha surpresa descobri que o professor estava sofrendo bullying 

e sendo atacado dentro da própria sala de aula, esta notícia só chegou até mim porque a 

Pâmela tinha com o professor conversar diretas sobre a turma e ele chegava a desabafar com 

ela os ocorridos em sala de aula. Pela turma ter muitos casos de vulnerabilidade social e 

muitos deles não ter o pai presente em casa ou verem todos os dias o pai agredindo a mãe ou 

até eles mesmo e viverem em ambientes tóxicos no qual a homofobia era presente todos os 

dias, eles acabavam vendo o professor como um alvo em potencial para descontar suas 

frustações, além dos chamamentos, piadinhas feitas com o professor houve casos dos alunos 

partirem para cima dele e o agredirem fisicamente, fora uma ocasião em que o professor foi 

separar a briga de dois alunos e um terceiro feito pelas suas costas e tentou o atacar com uma 

tesoura. A turma não aprendia pois estava a todo momento em conflito, neste ponto o trabalho 

da extensionista foi primordial porque além da intermediação do professor regente da turma 

com a direção escolar, ela fazia a comunicação entre os próprios alunos e as suas histórias de 

vida para escola. Através das aulas de filosofia sabíamos o que acontecia na casa de cada 

criança, pois se com a escola eles praticavam a lei do silencio e não entendíamos o porquê de 

todo aquele comportamento com a ―tia Pâmela‖ eles contavam que o pai o bateu, ou que tal 

coisa aconteceu com o irmão, ou que a mãe fez tal coisa com ele, foi através dos olhos dela 

que podemos ver a turma. 

As aulas de filosofia eram um silêncio e sem brigas, mas as aulas do professor ainda 

causavam no mesmo um desconforto mesmo com o clima da sala se acalmando aos poucos. 

Em agosto uma professora antiga da escola foi nomeada novamente pra trabalhar conosco e 

integrar a equipe. O professor viu a oportunidade abandonar aquela turma e preferia até ficar 

desempregado nessa época, mas não aguentava mais a pressão que vinha dos alunos mesmo 

ele notando uma melhora no comportamento das crianças, seu emocional e sua autoestima 

estavam abalados. Mas com a saída de uma a outra professora a mesma precisou assumir a 

turma e o trabalho desse professor continuou até o final do ano.  
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Neste segundo semestre a extensionista viu a necessidade de atender a turma mais 

profundamente e ajudar o professor a lidar com alguns problemas que ainda aconteciam em 

suas aulas normais. Então a Pâmela trouxe para a escola um professor de judô e pediu para 

que eu se concedo a ela uma das aulas de educação física (as turmas tem duas aulas de 

educação física na semana) para que ela e o professor pudessem dar aula para a turma de judô. 

Nisso, um dia fora do seu dia de aula a Pâmela chegava na escola com o professor e montava 

no pátio um tatame com peças um pouco velhas de um tapete de borracha que tínhamos 

guardado no fundo da escola. O projeto de judô ajudou bastante o professor da turma, já que a 

ela e o professor estavam sempre a conversar e ele a contava quando os alunos tinham o 

desrespeitado e ela repassava as desobediências ao professor de judô que punia os alunos 

enquanto estavam no tatame, estas aulas de judô foram até o final do ano e na cabeça das 

criança foi entendido que tocar no corpo de outro alguém é um esporte e isto é feito só dentro 

do tatame, fora dali não se pode tocar. O sucesso das aulas de judô foi tanto que toda a escola 

queria ter aulas e como ela dava aula de filosofia para o 2° e o 5º ano, ela conseguiu que o 

professor viesse outro dia na escola e também desse as aulas por puro esporte para a sua outra 

turma na escola, assim a Pâmela passou a frequentar a escola quatro dias por semana e como 

estava sempre no intervalo a disposição de conversa com o professor da turma as outras 

crianças de outras salas passaram a criar um carinho especial por ela. Aqui neste período pós 

ferias a Suelen que ajudava a Pâmela nas aulas não pode mais participar do projeto e acabou 

saindo deixando-a trabalhar sozinha a partir de agosto.  

Como a Pâmela sempre estava presente na escola e estava sempre em contato comigo 

acabamos criando uma aproximação e em outubro para a semana das crianças perguntei se ela 

não poderia fazer algum trabalho com a escola, já que a mesma tinha tanto tato com a turma 

do 2º ano, os meninos mais velho do 5ºano se davam muito bem com ela e as outras criança 

da escola adoravam ficar perto dela. Então ela fez um cronograma de várias oficinas e 

brincadeiras para toda a escola. Trouxe diversas oficinas e brincadeiras diferentes, oficinas 

que fizeram muito sucesso como a de massinha e as de judô que todas as turmas fora a dela 

estavam loucas para aprender a lutar. 

Além da semana da criança, ela preparou uma programação especial novamente para a 

escola inteira em novembro, no dia da consciência negra, trazendo para escola oficinas de 

capoeira, roda de rep e outras atividades. As crianças ficavam empolgadas com tantas 

atividades diferentes e sendo tudo registrado, ela sempre tinha o cuidado de chamar alguém 

especialmente para tirar fotos das atividades e das crianças fazendo elas se sentirem estrelas 



97 
 

do dia e todas adoravam ver as fotos delas mesma na mostra que ela fazia para apresentar as 

fotos.  

Antes de terminar o ano ela ainda fez com a turma do 2º ano uma oficina que falava 

sobre empatia e sentimentos das crianças, aliais o que mais ela trabalhava com aquelas 

crianças era a palavra empatia. Ao final do ano os alunos não tinham sidos alfabetizados, mas 

a disciplina havia melhorado muito mais ainda sim era importante dar continuidade ao 

trabalho extra aula com aquelas crianças. Ainda neste final de ano a Pâmela ouvindo o 

professor se queixar do trabalho com a turma e do quanto era exaustivo tentou um 

atendimento psicológico para o professor com um psicólogo da universidade. 

Ao iniciar o ano seguinte o professor deixou a escola e a turma conturbada da escola 

ficou para a última professora, pois ninguém escolheu esta turma dá para dar aula. Pois por 

mais que a Pâmela auxilia-se o professor no ano anterior com atividades de alfabetização, 

empatia e disciplina com os alunos a turma não havia aprendido a escrever pois ela precisava 

de um trabalho do qual aquele professor não conseguia fazer. Então uma professora já 

aposentada assumiu o segundo cargo, dando aula para a turma.  

Novamente o trabalho do projeto de filosofia estava acompanhando esta turma e a 

Pâmela estava novamente sozinha disposta a trabalhar com a turma, ela e a professora da 

turma fizeram juntas um belo trabalho, sempre mantendo um bom diálogo com a professora 

ambas sabiam tudo o que estava acontecendo e repassavam uma para outra os problemas da 

turma, enquanto a professora trabalhava firme para alfabetizar as crianças e recuperar o tempo 

perdido de dois anos seguidos, a Pâmela trabalhava firme para desenvolver o sendo de 

empatia nas crianças e a criticidade neles. Mais uma vez seu trabalho se estendia além dos 50 

minutos de aula da filosofia e ela estava novamente na escola levando para a turma mais uma 

oficina sobre empatia e sentimentos, enquanto a turma apresentava bons resultados nas provas 

e na alfabetização, ela mostrava resultados em poder ficar minutos sozinhas e não virar a sala 

de aula de ponta cabeça e até mesmo não brigar mais com os colegas e não desrespeitar eles 

mesmo. Este trabalho que os colocava como seres com sentimentos foi de total 

responsabilidade da extensionista que está sempre disposta a contribuir com o crescimento 

pessoal deles e promover para a professora regente aulas disciplinas onde os alunos pudessem 

aprender.  

Neste ano na semana da criança a Pâmela nos surpreendeu e nos empolgou com o 

planejamento de querer levar eles e a escola toda para a universidade, para mostrar que todo 

aquele espaço era e podia ser deles. Desta mineira nos organizamos e a escola conseguiu o 

ônibus e a Pâmela como toda equipe do láfil nos recebeu na universidade no campus Dom 
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Bosco e planejou uma tarde cheia de oficinas para as crianças com direito a conhecerem o 

planetário e brincarem na quadra do campus.  

Quando acreditava que o ano estava se encerrando com calma depois da semana da 

criança em outubro, as turmas da Pâmela do 3° ano ( que era o antigo 2° ano) e do 4º ano 

começaram a cantar pela escola no horário do intervalo um trecho de uma música 

―demarcação já‖, as crianças gritavam durante o intervalo ―demarcação já‖ procurei saber o 

que era e na sala dos professores ambas professoras das turmas me contavam que suas turmas 

estavam encantadas com a música e que não paravam de comentar sobre as aulas de filosofia, 

que eles estavam estudando os índios e sabiam tudo sobre o povo indígena e o que era 

demarcação. Com os outros alunos curiosos sobre o tal trecho da música e com o boato das 

aulas de filosofia correndo na escola sobre os indígenas, eu e o diretor da escola decidimos 

fazer um convite para a Pâmela, para que ela no sexto horário (pois estávamos pagando greve) 

desse está mesmo aula sobre demarcação e os indígenas para todas ao turmas da escola. 

Pedido feito, pedido aceito, ela se comprometeu a fazer um resumam, como uma palestra de 

todo conteúdo trabalhado com as suas turmas neste segundo semestre e reuníamos todas as 

turmas, do 1º ano ao 5º ano no pátio da escola com os seus professores e ela nos apresentou 

uma bela palestra sobre indígenas e a demarcação.  

Nesse ano o que mais podíamos notar era que os alunos se desenvolveram muito e 

aprenderam a ler e a controlar seus sentimentos tendo empatia com todos a sua volta, cresceu 

diante da turma uma amizade linda entre eles mesmo, entre a professora regente e a Pâmela, 

até no segundo semestre deste ano uma integrante nova do láfil tentou acompanhar as aulas 

junto com a Pâmela mas ela acabou não ficando por muito tempo e saiu do projeto, porque a 

turma não se afeiçoou a ela igual eram afeiçoados e ter somente a Pâmela em sala de aula. O 

desenvolvimento foi tão grande, tudo foi muito perceptível pra equipe de direção.  

No ano seguinte optamos por pedir que a professora regente da turma continuasse o 

trabalho com eles e a Pâmela novamente iniciou as aulas acompanhada de uma outra nova 

integrante do grupo que também não havia trabalhado na escola assim como a do ano passado 

e novamente em questões de meses ela acabou deixando o projeto pelos mesmos motivos e a 

Pâmela voltou a trabalhar sozinha. Neste ano a extensionista acreditava que a turma poderia 

acompanhar o planejamento de tema das outras turmas do projeto mas com o adentrar da pré-

adolescência a turma que estava habituada com a professora regente e com a Pâmela começou 

a apresentar problemas de disciplina e brigas entre si nas aulas de educação física e na hora do 

intervalo. Com os hormônios chegando no corpo e com novos alunos chegando a turma com 

os mesmo problemas familiar que os outros alunos da turma pedimos para que a Pâmela 
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saísse do tema do projeto de filosofia e volta-se a fazer com eles aulas voltadas para o 

sentimento, que trabalhasse com eles mais um ano sobre empatia e respeito com os outros. 

Como pedido ela atendeu e voltou a trabalhar com eles o que somente ela sabia fazer com 

perfeição em todas as turmas que ela passava fazendo oficinas era fácil de se ouvir na boca 

das crianças a palavra empatia.  

Mais um ano correu com as crianças mudando seu comportamento e nos da direção 

observando o quanto ela fazia pela escola e o quanto ela mudava os alunos daquele 2ºano todo 

conturbado que ninguém queria e junto com ela a professora desenvolvia seu trabalho e as 

cri8naças prendiam cada vez mais a ler, escrever, fazer contas e a saírem das suas caixinhas 

terríveis que vieram das suas casas. Como de costume em outubro na semana das crianças a 

Pâmela trouxe para a escola uma tarde toda de oficinas e atividades para todas as turmas, 

oficinas de pintura, atividade esportiva e teatro de sombras eram uma delas. A turma de 4º 

ano apaixonada pela professora me procurou no meio das atividades do dia e me pediu para 

fazerem uma surpresa para a Pâmela, então nos organizamos de forma rápido e enquanto ela 

fazia oficina com outra turma da escola, pedi para que uma serviçal da escola comprasse um 

presente para ela que iriamos fazer uma surpresa. Então na hora que ela acabou todas as 

oficinas e já estava perto de tocar o sinal a turma se reuniu e entregou a ela o presente junto 

com um grande abraço e uma agradecimento por cuidar tanto deles. 

E como corriqueiro das aulas dela sempre víamos pela escola o que ela estava a 

―aprontar‖ com as crianças, neste ano vimos uma atividade que cada um dos alunos 

escreveram cartas para os colegas contando aquilo que ambos fizeram um para o outro de 

ruim ou de bom e estes envelopes foram para casa durante a ferias se serem abertos, 

observamos as próprias crianças se organizarem e trabalharem em gripo, uma coisa que ela 

sempre insistiu com eles desde do 2º ano e eles não conseguiam fazer nas aulas normais, 

então vimos eles se organizando em grupo para escreverem e encenarem peças teatrais que 

eles mesmos produziram tudo desde o texto até o cenário e por fim, vimos eles escrevendo 

uma carta para as crianças da Casa Lar.  

Nestes últimos meses de novembro e dezembro mais uma integrante nova do lafil veio 

para acompanhar as aulas e novamente não retornou no início do ano seguinte, acreditamos 

que o trabalho árduo e o afeto que a turma tem com a Pâmela afasta quem acredita que 

trabalhar com a turma seja fácil. Pois apesar de serem crianças conscientes e empáticas hoje 

em dia sempre foram muito reservadas e não dão espaço para qualquer pessoa adentrar o seu 

mundo, as únicas possíveis de saber o que ali por trás foram a professora regente e a Pâmela. 

Hoje no ano de 2019 as crianças compartilham mais de seus sentimentos e se abriram para 
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novas e experiências e pessoas tanto que aceitaram com facilidade a companhia de um novo 

membro do grupo que também nunca trabalhou na escola. Porem ele não iniciou nas aulas 

juntos com a Pâmela, ela iniciou novamente o ano sozinha e quase perto das férias de julho 

apresentou o novo extensionista para a turma que o recebeu bem. Neste ano decidimos mudar 

de professora e eles estão agora com uma professora nova e novamente com o trabalho da 

filosofia, este ano a Pâmela nos comunicou que sentia que a turma já estava preparada para 

lidar com a filosofia frente a ela, com questões filosóficas que envolvem o seu cotidiano. 

Então este ano eles estão se deparando a todas as aulas com a filosofia pura do projeto e 

enriquecendo cada vez mais a sua criticidade. Em relação as notas escolares estão cada vez 

melhores e árduos no ato de ler, escrever e fazer contas. As crianças estão empolgadas com o 

fato de ver a filosofia pura e aprender sobre os mitos que nunca tinham ouvido falar, elas 

estão calmas dentro e fora de sala e acreditarmos ter alcançando o sucesso desta turma que era 

tanto desprezada pela escola toda.  

O carinho deles pela extensionista só cresce a cada dia mais junto com a cumplicidade 

do mesmo e é possível ver a felicidade de ambos tanto da Pamela quanto da turma que 

aprendeu a serem seres melhores e refletirem sobre seus atos passados, hoje a turma conta 

histórias de 2016 e reconhecem a Pâmela como personagem principal da história de vida 

deles. O trabalho das aulas este ano está sendo orientado por ela que vem ensinando o novo 

integrante do grupo a lecionar e cuidar das turmas com o mesmo carinho que ela, a mesma faz 

questão de acompanhar o trabalho de perto nas duas turmas que se dedica este ano ( um novo 

2º ano e o 5º ano) e faz gosto de apresentar a ele que o trabalho de extensionistas tem que ser 

transparente com a direção escolar e que ambos tem que ter bom contato  para que as turmas 

só tenham a ganhar e evoluir cada vez mais, desta maneira desde o começo com todos que 

tentaram a acompanhar ela sempre se preocupou em nos apresentar antes mesmo de entrar em 

sala e mantermos em conato, assim como ela vem ensinando este novo participante que pela 

primeira vez ficou mais de seis meses acompanhando ela neste duro trabalho de se dedicar a 

nossa escola. 

Recentemente os alunos da turma tiveram que fazer uma avaliação de controle do 

estado e a aplicadora da prova se fez ríspida com eles, com ―tiradas‖ desnecessárias enquanto 

a turma se punha a fazer perguntas pertinentes a faixa etária, então a turma como consciente 

coletivo sem dizer uma palavra sequer se uniu para responder a aplicadora e a coloca-la em 

seu lugar e respeitar eles enquanto alunos. A aplicadora saiu da sala e me disse que nunca 

mais voltaria e notificaria a escola destas turmas, fui averiguar o que tinha ocorrido e os 

alunos me contaram que ela havia sido grossa desnecessariamente com eles e eles se uniram e 
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exigiram respeito dela para com eles. Esta atitude do 5º ano me mostrou que eles evoluíram 

de uma forma tão grandiosa que sabem aquilo que precisam e o que é realmente errado, fora o 

fato de serem críticos ao sistema que aqui era a aplicadora que era maior autoridade que eles, 

e hoje posso afirmar que apesar de não ter ―burros de carteiras‖ que iriam obedecer a todo o 

sistema e se calar diante das injustiças, tenho nesta salas alunos críticos, conscientes e 

empáticos coisa que com toda a certeza posso afirmar que foi trabalho da filosofia, foi um 

trabalho da Pâmela para com eles. Esta turma hoje é a turma que toda a escola deseja 

trabalhar, é a turma que os professores no horário da merenda querem ficar responsável por 

olhar, porque ela é madura e pondera, são meu motivo de orgulho e de orgulho para a Pâmela.  

Agora a turma e todos nós estamos ansiosos para a formatura que ela está preparando 

para a turma, já que a mesma é uma caixinha de surpresas boas e dedicação para com essas 

crianças que ela a viu crescer de tão perto, foram 4 anos de pura dedicação a esta turma e a 

escola, foram anos dos alunos mesmo grande a chamando de ―tia‖ e correndo pelo corredor da 

escola para abraça-la até nos dias de hoje, ao passar pelo horário do recreio as crianças param 

de brincar e correm para o seu abraço e como efeito manda as outras crianças que não são da 

sua turma também costumam correr para seus braços e sempre cuidadosa ela para e dedica o 

seu tempo aquela criança, não importante com o que iria fazer ou estava fazendo, as crianças 

e o lecionar vem sempre em primeiro lugar para ela.  

 

2. Relatório do professor regente de 2016 

No ano de 2016 eu assumi uma turma na Escola Estadual Tomé Portes del Rei. Essa 

turma foi rejeitada por todas as professoras efetivas da escola, como eu era o único contratado 

e sem direito de escola, me passaram essa turma. Eu não conhecia nada dos alunos. A turma 

até então, vinha com um histórico bem negativo. Considerada uma turma desafiadora. Eram 

alunos muito agressivos, resolvia tudo na ―porrada‖.  Apresentava uma defasagem de 

aprendizagem muito gritante, devido a questões disciplinares, falta da presença familiar de 

alguns, dentre outros fatores... Havia na turma seis níveis de aprendizagem, inclusive 

analfabetos e eles já estavam no segundo ano.  O meu tempo em sala era a maioria das vezes 

para resolver conflitos...  O trabalho em grupo era muito dificultoso, a escola para eles não 

fazia sentido. Por outro lado, estar ali era um momento de encontro e de socialização.  

Quando o grupo de estudantes de Filosofia iniciaram suas atividades com essa turma 

foi muito enriquecedor para os alunos... Fizeram novos amigos (os estudantes), puderam 

receber mais carinho, muitos alunos adoravam os colos dos estudantes, criaram laços muito 

importantes a meu ver. Eu não participava das atividades, eram só os estudantes (Filosofia) e 
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os alunos. Os alunos sempre me relatavam como tinham sido as atividades.  Eles contavam 

empolgados.  

A Pamela conquistou o respeito dos alunos, proporcionou a escola diversas atividades 

que foram estendidas a outros alunos, além dessa turma. Ela sempre se destacava do grupo 

com sua dedicação e empolgação com o que fazia...  O que posso destacar pelo que observei 

nas atividades que ocorriam na escola, e pelo que ouvia dos estudantes é a importância do 

diálogo, do trabalho em grupo... O que trazia para aqueles alunos possibilidades de serem 

ouvidos, acolhidos... Dando um outro sentido de escola para aquela comunidade escolar... 

 

3. Relatório da professora efetiva de 2017 e 2018 

 Em 2017, a turma apresentava muitas dificuldades cognitivas e também de 

relacionamento. Tinham dificuldade de obedecer a ordem, de lidar com autoridade. Eram 

imaturos, apresentavam atitudes que provavam essa imaturidade. 

Nesse ano, a professora Pâmela conduziu a turma com atividades filosóficas que trabalhavam 

esse lado de comportamento malformado da turma. Ao final do ano, já podíamos ver os 

alunos com um grande diferencial tanto no comportamento como em rendimento em sala de 

aula. 

Em 2018, a turma que já havia se acostumado com o trabalho da filosofia tinha um 

bom desempenho nas aulas da professora Pâmela. Todas as atividades propostas pela mesma 

tinham resultados positivos. Isso, deve-se também devido ao bom desempenho da professora 

frente aturam. Sua postura e atenção com os alunos resultava em uma aula produtiva e 

agradável. 

O trabalho da professora traz para a nossa escola um diferencial muito positivo. As 

crianças aprendem a falar sobre assuntos que muitas das vezes eles não compreendem. Seu 

trabalho também ajuda a melhorar o relacionamento entre os alunos e seus comportamentos. 

O saldo das aulas de filosofia é sempre positivo, com aulas criativas e produtivas. 

 

4. Relatório da professora efetiva de 2019 

 Pude observar durante o ano letivo que as aulas de filosofia ministradas pela Pâmela 

foram muito proveitosas, auxiliando meus alunos na realização de trabalhos em grupo, na 

argumentação em momentos distintos os quais se faziam necessário o posicionamento dos 

mesmos. 



103 
 

 Foi muito interessante, mesmo que eu não pudesse me fazer presente nas aulas sempre 

ficava ciente do conteúdo trabalhado através de relatos dos alunos trazendo algo novo a ser 

compartilhado em rodas de conversa. 

 Diante dos relatos de meus alunos a respeito do conteúdo trabalhado nas aulas de 

filosofia e a forma pela qual eles traziam em foco os assentos debatidos, fica evidente que o 

estudo da filosofia tem que estar presente nas escolas desde a base que são os anos iniciais, 

para desde de cedo levar os educando a falar sobre aquilo que os incomoda e como podemos 

tentar fazer do desconhecido nosso aliado em busca do bem comum. 

 Espero que esse projeto continue auxilie muitos educadores na formação de nossos 

pequenos para o exercício consciente da cidadania, nesse mundo de tantas turbulências. 

 

5.  Exemplos de atividades desenvolvidas com a turma  

 

5.1 Atividades do ano de 2016 – 2º ano 

 

 

 

 
 

Atividade Pequeno Príncipe - Cruzadinha 
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Atividade Pequeno Príncipe - Código secreto 
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Atividade Pequeno Príncipe – Pintando  
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Atividade Pequeno Príncipe – Construindo o mundo do Pequeno Príncipe 

  

 

 
 

Atividade Pequeno Príncipe – Construindo o mundo do Pequeno Príncipe 
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Atividade ―um medo‖ 

 
 

Atividade ―um medo‖ 
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Atividade ―um medo‖ – Respondendo sobre os medos 

 

 

5.2 Atividades do ano de 2017 – 3º ano 
 

 

 

 
 

Atividade Direito Humanos – Quais são os direitos das crianças? 
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Atividade Direito Humanos – Quais são os direitos das crianças? 

 

 
 

Atividade Direito Humanos – Quais são os direitos das crianças? 
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Atividade Direito Humanos – Perguntas sobre os direitos humanos? 
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Atividade Direito Humanos – Direitos da Pocahondas 
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Atividade Direito Humanos – Direitos da Pocahondas 

 

 

 

 

 
 

Atividade Direito Humanos – Roda filosófica sobre Pocahondas 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Atividade Direito Humanos – Roda filosófica sobre Pocahondas 
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Atividade Direito Humanos – Roda filosófica sobre Pocahondas 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

Atividade Direito Humanos – Roda filosófica sobre Pocahondas 
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5.3 Atividades do ano de 2018 – 4º ano 

 

 
 

 
 

Atividade bairro – Respondendo questões sobre bairro 

 

 
 

 

Atividade bairro – Desenhando o bairro 
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Atividade fábula das coelhinhas – Respondendo a fábula 

 

 

 
 

Atividade fábula das coelhinhas – Respondendo a fábula 
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Atividade fábula das coelhinhas – Respondendo a fábula 

 

 

 
 

Atividade peça teatral – Escrevendo a peça teatral 
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Atividade peça teatral – Escrevendo a peça teatral 
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Atividade Casa Lar– Rascunhos das cartas enviadas para Casa Lar 

 

 

 
 

Atividade Casa Lar– Rascunhos das cartas enviadas para Casa Lar 
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Atividade Casa Lar– Rascunhos das cartas enviadas para Casa Lar 
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Atividade Casa Lar– Rascunhos das cartas enviadas para Casa Lar 
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Atividade Casa Lar– Rascunhos das cartas enviadas para Casa Lar (parte 1) 

 

 
 

Atividade Casa Lar– Rascunhos das cartas enviadas para Casa Lar (parte 2) 
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Atividade Casa Lar– Rascunhos das cartas enviadas para Casa Lar (parte 3) 
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Atividade reflexões – Reflexões acerca das aulas de filosofia 
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Atividade reflexões – Reflexões acerca das aulas de filosofia 
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Atividade reflexões – Reflexões acerca das aulas de filosofia 
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Atividade reflexões – Reflexões acerca das aulas de filosofia 
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Atividade reflexões – Reflexões acerca das aulas de filosofia 
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Atividade reflexões – Reflexões acerca das aulas de filosofia 
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5.4 Atividades do ano de 2019 – 5º ano 

 

 

 
 

 

Dinâmica – Feitiço de bruxa 

 

 

 
Dinâmica – Feitiço de bruxa 
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Dinâmica – Feitiço de bruxa 

 

 

 
 

 

Dinâmica – Feitiço de bruxa 
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Atividade Mitologia Grega – ―E se?‖ 

 

 

 
 

 

Atividade Mitologia Grega – ―E se?‖ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Atividade Mitologia Grega – ―E se?‖ 
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Atividade Mitologia Grega – Construção do mito 

 

 
 

Atividade Mitologia Grega – Construção do mito 
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Atividade Mitologia Grega – Desenho Gêmeos  

 

 
 

Atividade Mitologia Grega – Desenho Gêmeos  
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Atividade Mitologia Grega – Desenho Gêmeos  

 
 

Atividade Mitologia Grega – Desenho Gêmeos  
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Atividade Mitologia Grega – Respondendo sobre confiança 

 

 
Atividade Mitologia Grega – Respondendo sobre confiança 
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Atividade Mitologia Grega – Respondendo sobre confiança 

 

 

 
Atividade Mitologia Grega – Roda filosófica 
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Atividade Mitologia Grega – Roda filosófica 

 

 

 
 

Atividade Mitologia Grega –Carta para filosofia 
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Atividade Mitologia Grega –Carta para filosofia 
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Atividade Mitologia Grega –Carta para filosofia 
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Atividade Mitologia Grega –Carta para filosofia 
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6. Alguns depoimentos de alunos  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



142 
 

 

 

 

 

 

 

 


